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 دورة حرب العصابات  

 ة ودق اقرأها بتمعٍنمالحظة هامة جداً
  
         وحيـدث فيهـا نقـشاً     ،  أن املرء يقدم هلذه األمة العظيمة كل ما يستطيع          هذا العمل املقصود منه    :أوال

  . ىت يرث اهللا األرض ومن عليهاويبقى شاخماً ح، على احلجر كي ال ميحيه الدهر
  !؟يي بنا الدين ال حنوما فائدة أن حنيا  : أخي ااهد البطل

مث امحل بندقيتك على كتفك وامـضي إىل  )    رسول اهللا ال إله إال اهللا حممد ( فليكن دوماً شعارك خفاقاً     
  .درب اجلهاد متوكالً على اهللا وأنت تنشد بصوٍت عاٍل

  
 

  
  : وقل للناس

  
 

  
 – رمحـة اهللا    –هذه املذكرة ملخصة تلخيصاً جيداً وخمتصراً وأيضاً يوجد فيها شرحاً لكالم الشيخ             : ثانيا

كذلك اقتبسنا من املوسوعة الكربى وغريها وأضفنا على كالم الشيخ للفائدة املرجـوة             ، وزيادة بسيطة 
ة يف األشرطة السمعية يوجد ا أمور غري واضحة من خالل            يف دورته العسكري   –رمحة اهللا   – الشيخ   ألن

  .شرحه فيها الن السامع ليس كاملشاهد واملعاصر للشرح
  
 حرصنا على تبسيط العبارات لكي يقرأها أي شخص راغباً الشموخ يف زمن الذل وهي بـأذن اهللا                  :ثالثا

  . هلذه األمور لكي تستفيد أكثركذلك يستحب أن تقرأها مع أحد العارفني، من أول قراءة هلا ستفهمها
  
لو قرأت املوسوعات العسكرية دون أن ترجع هلذه املذكرات املبسطة فلن تفهم أي شيء إن كنت                :رابعا
  .فهذه املوسوعات ختاطب الطبقة العالية من العسكريني، مبتدأً
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 دورة حرب العصابات  

موسـوعات   بإذن اهللا إن فهمت هذه املذكرات فستكون مهيأ لقراءة أي منشورة عـسكرية أو            :خامسا
عسكرية أو من خالل املعارك جتد نفسك ملماً إملاما جيدا ألنك ومع دراستك هلذه املـذكرات سـتمر                  
عليك مصطلحات عسكرية يف بداية األمر تكون صعبة وبعد أن تنتهي من هذه املذكرات ستجد كل هذه      

  .املصطلحات أسهل من شرب املاء
  

رية خاصة بااهدين مبكانك بعد أن تـتم هـذه           قد وضعنا مع هذه املذكرات موسوعات عسك       :سادسا
وتصبح هـذه   ، الدورات أن تزيد من ثقافتك وتطلع عليها وتنظر إىل الصور والشروحات املوجودة فيها            

  .املوسوعات مبثابة املرجع لديك
  

أخرياً أسأل اهللا أن جيزي كل من أعان على هذه املذكرات خري اجلزاء وكذلك اإلخوة معدي هذه 
 على ما –ة اهللا  رمح–يوسف بن صاحل العيريي / وكذالك اجلنرال الشيخ اإلمام احلافظ  ، تاملوسوعا

  قدم هلذه األمة
  

   ،،،،،،،،،،،،،وال تنسونا من خالص دعائكم
  

  وهج الليل/ أخوكم 
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 دورة حرب العصابات  

  معلومات عن حرب العصابات
  

ادات مهمة جدا من املوسـوعات العـسكرية   خمتصر الدورات العسكرية لشيخ احلافظ يوسف العيريي، ويوجد ا زي   
  .اخلاصة بااهدين وهي سهلة جدا

  
  يعين مضاد الدبابات /   د.م
  يعين مضاد الطريان  /  ط.م

  تعين مالحظة  / #  
  تعين مالحظة مهمة جداً / ##

   
  :احلمد رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى اله وصحبة أمجعني             وبعد

  
 اإلسـالمية   ةمألاال شك أنكم تعلمون ما للعلوم العسكرية من أمهية ال يف األدلة الشرعية وال يف واقع                 .. أيها اإلخوة 

والنيب صلى اهللا  ) ترهبون به عدوا اهللا وعدوكم عدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل     أ و (واهللا سبحانه يقول    
والناظر يف أحوال األمـة       )) خري إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل       وأحباملؤمن القوي خري    (( عليه وسلم يقول    

اإلسالمية جيد أن األمة اإلسالمية تقف يف مؤخرة األمم من حيث القوة العسكري والتسليح والتدرب رغم أن هذا هو      
هلم ما استطعتم من     دواعأو( فإعداد العدة هو واجب على املسلمني كما قال اهللا سبحانه وتعاىل            ، واجب علينا شرعا  

هنا نكـرة أي  )قوة (اآلية فاألمر ومن كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم يقتضي الوجوب، وجاءت      ..) قوة
تشمل مجيع أنواع القوة، بداية بقوة العقيدة والتوكل على اهللا وقوة اإلميان ومرورا بـالقوة االقتـصادية واإلداريـة                   

 العسكرية فكل قوة حنن حباجتها لدفع العدو الصائل فاألمر يتوجه إليها أوال ، كمـا يقـول        نتهاء بالقوة اوالسياسية و 
أال إن القوة الرمي (( ) صلى اهللا عليه وسلم   (الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف مسألة القوة كما يف حديث املغرية  قال              

أال إن  ) صلى اهللا عليه وسـلم    (وقول النيب    .))  عدوا هلم ما استطعتم من قوة     أو( ثالثا بعد أن قرأ قول اهللا عز وجل         
عدوا هلـم مـا     أو(حد أفراده العامة، قال اهللا عز وجل        أالقوة الرمي ليس حصرا يف هذه القوة إمنا هو تنصيص على            

يبني أن قوله أال إن القوة الرمي يدل على أن أهم القوة            ) صلى اهللا عليه وسلم   (ولكن حديث النيب    .) استطعتم من قوة  
 دفع العدو هي الرمي ، فنحن حباجة إىل أن نعد العدة يف دفع العدو الصائل ونسعى قدر استطاعتنا على أن نكـون                 يف

ستعداد ، فنحتاج إىل شئ من العلوم العسكرية لنبدأ بدفع هذا العدو الصائل لـو احتجنـا إىل دفعـة،                    على أهبة اإل  
  . أن خنوض حربا ميدانية مع العدو الصائلوحاجتنا إىل العلوم العسكرية إمنا يتوجه إىل أننا نريد
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 دورة حرب العصابات  

 
  ))العصابات (( وحرب غري نظامية .. وحرب باردة ..  بأسلحة تقليدية وبأسلحة غري تقليدية حرب نظاميه*

دم  املقصود ا بني جيش وجيش آخر، إما أن تكون حربا تقليدية وهي ما استخ              : باألسلحة التقليدية   احلرب النظامية 
  . تقليدية من دبابات وطائرات وقذائف تقليدية ومدافع وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفةأسلحةفيها 

  
 هي اليت يستخدم فيها األسلحة البايلوجية والنووية أو الكيماوية، فكل سالح يـسمى يف  :غري تقليدية  بأسلحة   احلرب

  .قليديةعصرنا الدمار الشامل حيول احلرب من حرب تقليدية إىل حرب غري ت
  

حتاد السوفيييت وأمريكا بعد اية احلرب      اإل(  وهي اليت ال يكون فيها التحام مباشر بني الطرفني مثل            :واحلرب الباردة 
  ).العاملية الثانية

  
 وال جيش ولألسف أصبح جلميع األمم       ةنه ليس للمسلمني كيان وال دول     أفبما  : احلرب الغري تقليدية وهي العصابات    

جيش ونظام ودولة مع أن كل هذه األمم كانت تدفع لألمة اإلسالمية      .. ويهود وهندوس ووثنيني     ىمن رافضة ونصار  
  . فالبد أن نبدأ يف هذا األمر، اجلزية وحنن ال منلك من هذا أبدا

  
 هي املعضلة احلقيقية للجيوش وهي السبيل األوحد هلزمية العدو، فالعصابات هـي        :)) العصابات ((احلرب الغري نظامية  

 وتستخدم فيها أساليب من قبل رجال العصابات حتول من قلتهم إىل كثرة وضعفهم إىل قوة وهـي             ةب غري تقليدي  حر
  : تنقسم إىل أقسام

    . حرب العصابات يف اجلبال-١
   .حرب العصابات يف األدغال -٢
    .حرب العصابات يف املدن -٣
  .حرب العصابات يف الصحاري  -٤
  

  :ا ميزه فكل نوع من هذه األنواع هل
 من أعظم ميزاا أا تشل حركة الطريان ألا حتجب الرؤية عن املقاتلني فإن كان عدوك متفوقـا يف                   :حرب األدغال 

الطريان كما هو احلال يف أمريكا والتحالف الصلييب فاألفضل أن ختتار ميدان من الغابات حـىت تعطـل فيـه هـذه                
  .الطائرات
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 دورة حرب العصابات  

  .  مجيع آليات العدو من دبابات والياتنه يعطلأ امليزة فيه :وحرب اجلبال
  
 يستطيع أن يـثخن،      العدو ن تقترب منهم فإنه   أ فالعدو إذا استطاع أن جيعل طائراته تتناور مع رجال العصابات و           #

كذالك العدو إن استطاع أن جيعل آلياته ودباباته تتحرك يف ميدان رجال العصابات ويستخدم مجيع التشكيالت مـن                
  .وآلياته فإنه يستطيع أن يثخنحتركات دباباته 

  
  . فمن احلكمة أن تنظر قوة عدوك تكمن يف أي مث ختتار امليدان املناسب#

فانك إذا رتبت األمور ترتيبا جيدا فإن عدوك ال يستطيع أن يستخدم معك أي سالح، فا حرب املدن : أما حرب املدن  
  .ختتلف عن مجيع احلروب السابقة

  
إن اسـتخدمت   ، ا تشل مجيع قوة العدو وال يستطيع أن يستخدم ال دبابات وال طائرات             من مميزاا أ   :فحرب املدن 

  . أسلوب حرب املدن أسلوبا صحيحا ولكنها من أشق أنواع احلروب على اإلطالق
  

 تشل مجيع حركات رجال العصابات وتعطي العدو احلرية أن يستخدم مجيع قواته من طائرات ومـن           :حرب الصحراء 
  . حد بإستراتيجية هلا أبداأت فإن حرب الصحراء ال يوجد فيها أي مميزات ومل يأيت دبابات وآليا

  
فبإمكانك أن تـستخدمها يف أي    ، هذه هي أنواع حروب العصابات وسنتكلم عن استراتيجيات حروب العصابات            

  .ميدان من هذه األنواع وختتار ماشئت من تكتيكات حسب مقوماتك ومقومات العدو
  
   .نا أن نعرف أن قوة العدو إذا أرادت أن تعمل فإا تعمل بنظام املهم ل #
  

  .  قبل أن تشن حربا على عدوك البد لك أن تعرف عدوك##
  

فأنت البد أن تعرف مفاصل العدو إن أردت أن تضرب عدوك فتضربه من املفصل حىت تكسرها فأنـت لـو أتيـت     
  .نكسر بطريقة معينهوأردت أن تكسر يد خصمك متسك يده من املفصل فتلويه في

  . فرجل العصابات إذا أراد أن يعرف مفصل عدوه فليتعرف على عدوه من هذه املنطلق
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فاجليوش النظامية تسري على نظام وفق السلم اإلداري والعسكري فتتحرك من خالله، فأنت البد أن تعـرف طريقـة         
تيجيات خاضعة للمخطط الشرقي والغريب، حترك عدوك وتعرف أسلوبه لتستطيع ضربه، فالعدو لديه تشكيالت واسترا

  :فأصغر تقسيم لديه هو، فال بد له من تقسيمات.. فالعدو له أسلوب يف حترك جمموعاته وجتمعها إىل اخل
    فرد١٢-٩وتتكون من    :اموعة    
   حسب التدعيم٥٠-٣٣ جمموعات تقريبا من ٣وهي من    :لــالفصي    
  ١٥٠-١٠٠ائل من  فص٣والسرية    :ةــالسري    
   سرايا٤-٣من    :ةــالكتيب    
  كتائب ٤-٣من   : واءـــالل    
  ألوية٤-٣من    :ةــالفرق    
   فرق٤-٣من    :قـــالفيل    
   فيالق٤-٣من    :شــاجلي    

 ٤-٣يبة من  فالكت ،  فرد ٤٠٠اجليش النظامي، فمثال الكتيبة ال يعرف أن الكتيبة من   هكذا هي تقسيمات العدو أو    
  .ن الكتيبة غالبا يف امليدان تكون مدعمة فأكثر ال تقل أبدا، أل ٥٠٠سرايا وهي من 

  
   ) د. م( أو  ) ط. م(  هو أن يأخذ للكتيبة من خارجها جمموعة أو سرايا أو فصائل تدعم الكتيبة مبشاة   : التدعيم*

      
   : أركان ٣فأركان اجليش * 
  الربية -١   
  البحرية-٢   
 اجلوية-٣   

فمثال الربية البد أن تدعمها بشئ من هذه الثالث، فيمكنك أن ختتار مشاة حبرية ألنك قد حتتاج إىل سـواحل أو                         
إنزال إىل اخل، كذالك اجلوية قد ينوي العدو القصف فتحتاج إىل مضادات إىل اخل، وقد حتتاج إىل دفاع جوي وليس                     

  . حسب التدعيم٦٠٠-٥٠٠عدد يصل إىل قصفا بل محاية أو غطاء للجيوش، فتجد ال
   .وكذالك سالح املهندسني ) د. م(و    )ط.م(فعنده 

  
 عمله هو فتح الطرق أمام اجليوش قد يواجه جسور مهدمه فيبنيها أو ألغام أو أسالك شائكة يعين                  :سالح املهندسني * 

  .يتصرف أهم شيء يفتح الطريق
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لرماية واالجتاه واملسافات فأنت مبجرد إذا نظرت إىل القائد أو القيـادة             مهمتها حتديد نقاط العدو ونقاط ا      : املالحة *
قل أال ميكنه أن يقود أكثر من كتيبه فالعقيد يقود           )) عقيد(( إذا نظرت إىل القائد إن كان       : لتعرف كم عددهم، مثا   
  . من الكتيبة فتعرف عدوك

  
قل من كتيبة، وهكـذا تـرى       أن اللواء ال ميكن أن يقود       كرب من كتيبة أل   أتعرف أا    ) اللواء( ترى رتبة   : أيضا مثال 

  .القيادة فتعرف تعداد عدوك
  

قوات العدو ال ميكن أن تتحرك إال من خالل ترابط، فقوات العدو مترابطة بعضها بـبعض وال ميكـن أن                    : أيضا# 
ة وال ميكـن أن تقطـع       البد أن يتقدم وهو يعرف أن خطوط إمداده متواصل        ، يتحرك ويترك املنطقة اليت خلفه خاوية     

  . احملاور اجلانبية أو األجنحة اجلانبية للجيش حيث ال  ميكن لقوة العدو أن يقوم بااللتفاف عليها
  
البد أن يتحرك بتحرك مدروس وهو عند اجليوش إستراتيجية ثابتة ال ميكن أن تتغري إال يف حـاالت اضـطرارية                    : ذاًإ

  .  هذا األسلوبجدا، ولكن إذا كانت مرتاحة فإا تثبت على
  

 ال ميكن أن يغطي أكثر من     فإنه إذا رأيت يف السرية يف هذه املسافة أو املربع        )) ٢ كلغم ٥٠(( السرية تتحرك يف  : فمثال
 إن كان العدو يريد أن يضمن خطوط إمداده فتجد العدو ملتزم أن يتحرك يف مناطق صغرية حىت حيكم على                     ..ذالك

وهذه نقطة ضعف للجيوش النظامية وهي ميزة القوة لدى ( حرك إال بتشكيلة كاملة،  هذه املنطقة فتجد أن العدو ال يت      
   )رجال العصابات 

  
   : ميزة رجال العصابات*    
   ال يتحرك بتشكيلة -١
                             املنطقة اليت يتحرك فيها ليس هلا حدود -٢
  حيمي منطقة بعينهاال   -٣
  روفةليس هلو خطوط إمداد مع -٤
  

فهذه امليزات هي اليت أعطته القوة بفضل اهللا تعاىل، فأنت حباجة إىل أن تستخدم نقطة ضعف خصمك وحباجـة إىل أن         
  . تنمي وتضاعف من قدراتك
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ـ جتد حلف الناتو حينما يريد جيش       :  فمثال   # ألـف   ٤٠٠٠٠  ألف يدخلون املعركة جتـد أن      ١٠٠٠٠٠ يقدر ب
  .ن إمداد ليجسيت  ألف يكونو٦٠٠٠٠يدخلون امليدان و 

  
رض املعركة البد أن يكون     أ يشمل التغذية والتسليح واإلسعافات وكل ما حيتاجه املقاتل يف           :الدعم الليجسيت  •

  . ألف٦٠٠٠٠ ألف ودعم ليجسيت ٤٠٠٠٠يقاتل ، هناك دعم ليجسيت هلذا املقاتل
•   

 ٣٠٠٠٠ رض املعركـة   و أون  ألف يدخل٧٠٠٠٠ السوفيييت ومن معهم إذا كان معهم اإلحتاد:  حلف وارسوا # 
  .لف دعم ليجسيتأ

  
 أنت عرفت طريقة حترك اجليوش وعرفت تقسيمات اجليوش وعرفت نقاط الضعف والضوابط هلـذه اجليـوش                 :إذاً 

إذا أراد أن يتحرك ملتزم مبكان حمدد يتحرك     و ة معين ةالنظامية، اجليش له سلم إداري وله سلم عسكري ملتزم بتشكيل         
  . اد ثابتة مكلف حبمايتها وكذالك مواقعفيه، له نقاط إمد

  
ليس له و رجل العصابات ليس له خطوط إمداد ليس هلو مناطق حيافظ عليها ليس له مناطق يتحرك من خالهلا :باملقابل 

  .السلم العسكري قد يتغري حسب املوقف الذي يواجههو يتحرك ا ة معينةتشكيل
  
ن العـدو   أل! إذا بدأت أن تعمل بنفس أساليب العدو فأنت خاسـر ..عدو أنت حتتاج أن متيز أسلوبك عن قوة ال        :إذاً

أكثر منك عدد وعدة، فأنت ال حتاول أنت تأيت بنفس أسلوب العدو فأنت البد أن تأيت بأسلوب آخر تكون للعـدو                     
  . معضلة

  .عرفنا مدخال على اجليوش النظامية،  فسوف نتعرف على علم العصابات
  

  أم هي علوم تدرس فتعرف؟؟) أي تأخذ بالتجربة ( م معرفة أهي علم العلوم العسكرية اختلف أ
أا علم وال ميكن لرجل من خالل التجربة أن يبلغ مثل الرجل الذي درس وجرب، فـالعلوم العـسكرية                   : الصحيح

، وحرب  معلومة منذ القدم من قبل اإلسالم، واألفكار العسكرية واخلطط احلربية تتطور كلما تطور الصراع بني األمم               
هو أول من دون علم اخلطط العـسكرية        )كالودفد  ( م كان العامل العسكري الفرنسي      ١٨٠٠العصابات بدأت عام    

  . ستراتيجيات والتكتيكاتواإل
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 دورة حرب العصابات  

  . هي األشياء الثابتة أو األساليب الثابتة اليت ال ميكن أن يتنازل عنها الشخص:ستراتيجيات  اإل* 
  
والسالح واملكـان    اليت تواجهك من حيث العدو       ميكن هلا أن تتغري حبسب الظروف      هي األشياء اليت     : التكتيكات * 

  .اخل ..والزمان
  
فهذا جيب عليه أن حيلق حليته وهذا ،فاألمر يقتضي الوجوب فتتغري حسب الظروف : مثل القواعد األصولية الفقهية #

وآلخر حترم عليه ألنه آمن مطمـئن،  ، إىل اهلالكن ألمر قد يؤدي به فهذا جيب عليه احللق أل، حترم عليه أن حيلق حليته 
  .فهذه مثل التكتيكات تتغري حبسب الظروف

  
قـال  ف فرنـسي  هذا ال   كتاب يوسف عن بعض هذا العسكري الفرنسي فذكر بعض خططه يف         /  اجلنرال ش  تكلم #

 غزواتـه وكـذالك     إن األساليب اليت ذكرها هذا املؤلف مأخوذة من أساليب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف              : الشيخ
  .اخل رضي اهللا عنهم.. أصحابة مثل خالد ابن الوليد

  
نزل على أصحاب رسـول اهللا      أوكذالك أن اهللا    ، أن هذه األساليب كانت لدى املسلمني     : وقال الشيخ عن الفرنسي   

  . عليه الصالة والسالم طرقا أو أساليب يف القرآن الكرمي اليت تنكي بالعدو
  اآلية  )) هللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأم بنيان مرصوصإن ا(( قال اهللا تعاىل 
  . واملسلمون لديهم أساليب وخطط إن هم أخرجوها: قال الشيخ

  
   :بقي أن نعرف أهم األمور جيب أن نتعرف عليها وهي ختص رجال العصابات هي 

  . تقسيمات رجال العصابات*
  طريقة حترك رجال العصابات-
 يجيات يف حتركهمهم االستراتأ و-
 وهي أهم القضايا مراحل حرب العصابات -
   مقومات حرب العصابات-
  

البد أن يكـون    ، رجل العصابات البد أن يكون جيش ميشي على األرض بنفسه         أن  شكلة  امل: تقسيم حرب العصابات  
    األسلحة مجيعا مـن    أن يكون رجل إسعافات وحيتاج أن يكون ملما ب         ةحباج، لديه إملاما جبميع التخصصات العسكرية    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 دورة حرب العصابات  

نه ال يتردد يف تعلم البحرية أو اجلوية وحيتاج أن يكون رجل مهندسني كل شئ  لـه فيـه   أحىت  ) د. م( و   ) ط. م( 
  .نه البد لرجل العصابات أن يعرف هذه التجهيزات كاملةأفاملشقة تكمن يف ، خربة

ن  وأيضا أنت سترتاح أل،ما ميكنبسط أتستفيد منه  فعندما يكون لدى رجل العصابات هذه العلوم مجيعا بإمكانك أن         
  .تشكيالتك ستكون مفتوحة بفضل اهللا مث بفضل هذا الرجل املتكامل

  
   ولكن بالعكس اجليوش النظاميـة تـأتيين  ،  سأستفيد منهم٢٠ أو  ١٠ رجال من العصابات أو      ٣ أنا عندي    :مثال #

 إذا نقص منهم رجل واحد فإن بقيتهم لـيس هلـم أي             ٢٠ أو   ١٠ستفيد منهم أبدا هؤالء الـ      أ لن   ٢٠ أو   ١٠بـ  
  .فائدة

  
مذخر إذا قتل السائق فإن الدبابة ليس هلا فائدة كذالك الرامي           + قائد  +  أقسام سائق    ٣الدبابة تنقسم إىل    : فمثال  #

  .وهكذا
  
مـا  وأيضا إعدادهم سهل ومريح فمثال أخـصص رجـل يف سـالحا             ،  اجليوش النظامية يعملون بشكل متكامل     #

بينما رجل العصابات حيتاج إىل وقت يف إعداده وتعليمـه مجيـع            ، فيتخصص فيه وحيسن هذا السالح يف فترة وجيزة       
  .األساليب حىت أنه يقوم بعملية قتالية وحده

  
  :أفضل تشكيلٍة لرجل العصابات وهي املثالية يف الغابات واجلبال ##

 ٨-٦وهـؤالء   ،  أفراد ٨-٦ إسعافات و  ٢د و . م ٢قناصني و فيهم القائد ونائبه  ومالحني و     ، فرد٢٥أفضل تشكيلة   
  .حيسنون ما حيسن اآلخرون ولكنك أنت قسمتهم حىت يسهل عليك حتريكهم والقيام باملعارك

  فأنت ومعركتك ؟؟
إن كانت معركتـك متـشيط      ود  أيضا    .إذا كانت عمليتك أغلبها آليات فأنت حباجة إىل أن جتعل أفرادك حيملون م            

  ...ملون قنابل يدوية كثرية اخلفتجعل أفرادك حي
  !ذا تشكل جمموعتك

  
  .  أيضا اجليوش النظامية يرتبطون بتشكيلة ويرتبطون بتخصص وبالعكس من رجل العصابات#
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 دورة حرب العصابات  

  : مراحل حرب العصابات*
  :ختضع إىل ثالث مراحل

  . )سترتافاإل( و أ)الكر والفر( أو )الكلب والربغوث(  أو :مرحلة املناوشة-١
  : جية هذه املرحلةإستراتي

  . أنك ال تظهر إىل العدو #
  .اإلصرار وعناد العدو واجلرأة على هزميته مما يؤدي إىل هالك رجال   العصابات# 
املرحلة ال يناسبها ال تسليح ثقيل وال حراسة     ...) اخل- مستودعات -أسلحة ثقيلة ( ال تلتزم حبماية منطقة بعينها مثل      #

  .أماكن
  ال تضرب العدو أكثر ، ا فأفضل األوقات إذا كان ثائرا إذا رأيت العدو ثائر#
  .إذا كان ثائرا ألنه أضعف أحواله إذا كان ثائراإال 
  .إذا كان العدو متأهب فال تواجهه؛ ألن رجل العصابات ذه املرحلة جيب أن يتعلم فن الفرار# 
 يتعلمها رجل العصابات جيدا كما قـال        ال بد أن  ، هي كيفية االنسحاب السريع أما العدو      :ومعىن كيفية الفرار    #

  ).تعلم كيف تفر(العامل العسكري الفرنسي
)  مناطق الـضعف -مناطق التموين والدعم(ال بد أن تضرب العدو من مؤخراته مثال،  ال تضرب العدو من مقدماته  #

  )املؤخرةمنطقة (يعين 
 عمليـات يف اجتاهـات      ٤عصابات أن يشن  فمن األفضل لرجل ال   ،  ال بد أن تشتت العدو يف أكرب رقعة تستطيعها         #

  . عمليات  يف مكان واحد٨أفضل من أن يشن ، متفرقة وبعيدة عن بعضها
الـسرية  :فمـثال ، هدف رجل العصابات ليس قتل رجال العدو بأكرب من تشتيته أنت حتتاج إىل استرتاف العـدو    #

 ٢كلم٥٠ب سرية أخرى يف مساحة       مث تنتقل فتضر   ٢كلم٥٠ وأنت تضرب يف هذه املساحة ال      ٢ كلم ٥٠تتحرك يف 
فأنت  حباجة أن تشتت العدو يف أكرب قـدر ممكـن وهـذا يـسمى                ، فتصبح أنت قد دخلت يف نطاق سرية أخرى       

عمليات يف أمـاكن    ٤بإمكانك أن تعمل  ، فأنت حباجة إىل نفس األسلوب    ) الكلب والربغوث (لذا أمسوها ) سترتافاإل(
فأنت حتتـاج يف هـذه املرحلـة أن         ،  جندي ٣٠٠ليات تقتل فيها     عم ٨ جندي أفضل من     ١٠٠متفرقة وتقتل فيها    

أنت اآلن أمامك دولة وجيش فمن اخلطـأ أن        ،  ألنك ال تريد للعدو مكانا آمنا أبدا       ..يسترتف فيها العدو مجيع طاقاته    
لكن من األفـضل أن تـشتت       ، تركز ضرباتك يف منطقة واحدة والعدو جيش يأيت وحيمي املنطقة اليت ركزت عليها            

وال ميكن أبدا أن يأتيـك     ، ضرباتك ألن قوة العدو إذا تشتت ضعف مهما يكن أمام رجل العصابات إذا تفرق ضعف              
إذا أراد العـدو  ) بكتيـا (اإلخوة رجال العصابات يف واليٍة مـن واليـات  : بعدد ميكن أن يعطل فيها عملياتك فمثال 

إمدادات حممية وحـصينة و     (حيتاج إىل   ،  مليون جندي  األمريكي أن حياصر اإلخوة يف هذه الوالية حيتاج إىل أكثر من          
ألن العدو إذا أراد أن يرسـل كتيبـة علـى بعـد             ، حىت يوقف عمليات العصابات التابعة لألخوة     ) جتهيزات كاملة 
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 دورة حرب العصابات  

فكل مـا تـوزع   ،  حىت حيمي هذا الطريق ألجل هذه الكتيبة ٢كلم٢٠٠ حيتاج أن ينشر جنود على بعد        ٢كلم٢٠٠
  .ف إىل أبعد املراحلالعدو جتده أنه استرت

مليون نسمة فهل   ٣٠٠ لو ركزت قوتك يف منطقة وتقتل منه عدد كبري قد يستحمل منك ذلك فمثال األمريكان                 # 
  ولن يؤثر فيها ؟!! مليون٢سيضرها مليون أو 

  .بإمكانك أن تسترتف العدو أفضل أن تقتل منه عدد كبري، فأنت ال يطلب منك أن تقتل مليون أو أكثر
  .تدمري رغبة العدو يف احلرب: صل يف اهلزمية هياأل  ##

 مليون يف احلرب ولكن األمريكان هم الذين أعلنوا         ٤ألف أمريكي بينما قتل منهم       ٧٦مثال ما حصل يف فيتنام قتلوا       
  . ألن الفيتناميني هم الذين دمروا رغبة األمريكان يف احلرب..اهلزمية

ر قوات العدو كاملة مث بعد فترة جتد أم يسترجعون قواهم وينتـصرون  مو قد تد، حتاد السوفيييتإلكذلك يف قوات ا  
  .مثل الربيطانيون يف احلرب العاملية

 إذاً يف هذه املرحلة مرحلة االسترتاف واملناوشة حتتاج إىل استرتاف عدوك أكثر من حاجتك أن تقتل عددا كبري من          #
  ...حتتاج إىل إحباط معنوياته اخل، حتتاج إىل تشتيته، عدوك

  . فاألصل أنك تضرب ورب حىت حيصل لك املراد#
، ال بد أن تستضعف أمام عدوك لفترة ما حىت يتغطـرس          ،  إذا رأيت عدوك متواضعا ال بد أن حتمله على الغطرسة          #

  .وهذا ما فعله اإلخوة الطالبان يف احلرب األخرية
  ).سترتافأطول مرحلة يف حرب العصابات هي مرحلة اإل ( #

ملرحلة بعد ما شتته يف كل مكان جتد أن العدو يبدأ يقوي حماوره واملقدمة واملؤخرة ألنك بعدما شتته ضعف            آخر هذه ا  
كما فعله اإلخوة باألمريكان جتد أن اإلخوة ينشرون األمريكان يف كل مكان فهم ال يدرون من أي مكـان تـأتيهم                     

  .الضربات وال يدرون أي املناطق حيمون
 هذه املرحلة يبدأ العدو يفكر بأنه البد أن يقوي خطوط إمداده ومؤخرات ومقدمات جيوشه                أنت إذا وصلة  إىل     :إذاً

  .واحملاور وألجنحة والبد أن جيعل كل هذه احملاور متساويةُ القوة
فتجد العدو يفكر بأسلوب آخر وحياول ،  اآلن العدو انتشر وال ميكن أن يكون متساوي القوة يف مجيع الجتاهات طيب

 ) إعادة النتـشار  ( نتشار ويسمى ذالك    فإذ أراد العدو ذالك فالبد أن يسحب جيوشه ويقلل من إل          ، نفسه  أن حيمي   
نتشار ويسحب خطوطه إىل بعضها ليكون أقوى ، جيد رجل العصابات أن أسلوب العـدو قـد تغـري                   فيبدأ يقلل اإل  

  .فأصبحت مجيع اجتاهات العدو قوية 
فهـي ال   ، نه يوجد رقعة واسعة وأماكن خالية بعد انسحابه من هذه املناطق          أت  نتشار جيد رجل العصابا   إلوبعد إعادة ا  

فال يستطيع العدو محايتها وال رجل العصابات أن        ) رمادية( حبوزة العدو وال مع رجال العصابات وتسمى هذه املنطقة          
  .يتمركز فيها
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 دورة حرب العصابات  

يث يستدرجك وحياول أن يتـرك لـك        حب) نتقالية  اإل(   ليحذر رجل العصابات من مكر العدو يف هذه املرحلة            ##
منطقة حىت تنتقل إىل املرحلة الثانية فيضربك بكل شراسة وسرعة كما فعل حافظ األسد يف سوريا حني ظهرت هناك                   
طالئع األخوة فنفذوا حرب العصابات تنفيذا ممتازا حىت أرسل هلم حافظ األسد يريد منهم أن جيلسوا علـى كرسـي          

 انـضمام  حينها شعر اإلخوة بالنشوة وشعروا أن العدو ضعيف كذالك زاد علـيهم              ..ةاملفاوضات ويتقامسوا السلط  
كتائب من جيش العدو فاإلخوة اُجربوا على أن يتحولوا من أسلوب حرب العصابات إىل املرحلة اليت بعدها فظهروا                  

مقراً  هلم حينـها      ) محاة(  فقط فرشحوا أن تكون      سنوات٣أمام العدو مع أن اإلخوة عهدهم حبرب العصابات قليل          
ظهر حافظ األسد بأسرع ما ميكن فحاصر محاة بالطائرات ورامجات الصواريخ وباملدفع وبكل ما ميلك حىت أا احلركة     

  . فقتل بعضهم وقبض على بعضهم فيما بعدا فرو ٧٠ ومل يسلم من اإلخوة إال  ألف٣٣وقتل فيها 
إذا ، ك وميد لك الطعم حىت تأكله فأنت ال تتسرع وال تأكله           فتجد العدو حريصا على أن يوقعك يف كمائن وخيترب         #

  .رأيت أماكن ليس فيها عدو ال تأخذها ولست متكفل حبمايتها
 بعد ذالك إذا رأيت أماكن حمررة ليست معك وال مع العدو فتجد نفسك جمرب على تغيري املرحلة بعد أن تتأكد من                      #

  . نقصنه ال يوجد عليها أيأإكمال املرحلة األوىل و
  
نه يسهل عليهم الرجوع إىل املرحلة األوىل     أيبدأ اإلخوة يشكلون جمموعام إىل شبه نظامية حبيث         :  مرحلة املوازنة  -٢

إذا شعروا أن هذه خدعة من العدو فتكون التشكيلة النظامية مفصولة عن اموعة األوىل الـيت خاضـت حـرب                    
  .إلخوة يف سورياالعصابات فال يدخلوم يف بعض وال يكونوا مثل ا

  
ستعداد بنفس تشكيالم ويف منـاطقهم،       رجال العصابات الذين خاضوا املرحلة أألوىل  يكونون على أهبة من اإل            #

  . بعد ذالك تأيت باألنصار وتشكلهم تشكيالت شبه نظامية
  
ها يف النهار أو يف فصل       يف الليل وال يسيطر علي     ايسيطر عليه  املناطق الرمادية هلا أشكال قد يكون اجليش النظامي          #

  ....الصيف وفصل الشتاء ال يسيطر اخل
فتجعل رجال العصابات األوائل جاهزون وتبدأ تشكل األنـصار          ) متسك العصي من الوسط   ( فأنت تقف يف الوسط     

ن العدو قد ينسحب من املناطق ويبث فيها أنصارا حـىت تـأيت             مث بعد ذالك تبدأ جبس نبط العدو أل       ، تشكيلة نظامية 
  .وتشكلهم حينها خيترقون تشكيالتك
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 دورة حرب العصابات  

ولكن جيب أن تكون حذرا جدا يف التعامـل معهـم    ،  حينما تنتقل إىل املرحلة الثانية فتحتاج إىل عدد و إىل أنصار           #
  :   هي استقبال األنصاروالبد أن تتخذ أسلوبا وطريقة يف 

نك تبقيهم لـو احتجتـهم      أة األوىل حبيث    أن يكونون يف معزل من رجال العصابات األولني الذين خاضوا املرحل           #
  .وكذالك العدو لو دس لك منافقني ال ميكن أن يعرف كل ما عندك ويؤثر عليك

 يف هذه املرحلة أنت تتقدم وتنظر هل العدو خيتربك وهل دس عليك منافقني يف الصف حينها يترجح لـك إحـدى                     
  :األمرين

  .                        إما انه خيتربك -أ 
  . إما فعال ال يستطيع أن حيمي هذه املناطق  -ب 

 بعد ما يترجح لديك فإن كان فعال ال يستطيع أن حيمي تلك املناطق بعدها تبدأ بالتشكيلة النظامية وهـذه املرحلـة                     
ضع ن حتوز على األسلحة إىل املناطق احملررة، وتبدأ بو    أنك تقسم جمموعاتك و   أداخلة يف املرحلة الثانية ولكن يقصد ا        

مث تضع حراسة هلا وتضع أحزمة أمنية حول مناطقـك، مث تـضع   ، املناطق اإلستراتيجية بالنسبة لك من املناطق احملررة   
  .خطوط إمداد وخنادق إىل آخره مما حتتاجه متاما كاجليوش النظامية

قلـه إىل   أنت حتاول أن تكون قوتك موازنة لقوة العدو أنت تضرب عدوك وهو يضربك ينكسر خطـك فتن   باختصار
  .آخر فهي مرحلة شبه نظامية إىل أن تصل إىل مرحلة موازنة لنفس قوة العدو متاما

فاملرحلة األوىل ال ميكنك أن تستخدم أسلوب العدو ألنـك ضـعيف   ، بعد ذالك تستخدم نفس أسلوب العدو احلريب 
توازنت معه يف القوة ميكنـك  كما سبق احلديث عنه سابقا أما اآلن فتغريت األحوال وأصبحت بعد ما أكت العدو و    

  .أن تستخدم نفس األسلوب ولكن بأشكال وتكتيك خمتلف
  
  )):احلسم ((  مث بعد ذالك تنتقل إىل املرحلة الثالثة وهي -٣

فتصطدم جيوشك وجيش العدو بعد ذالك تسحقه بعد مـا       ، صطدام الشامل نك تصل أنت والعدو إىل نقطة اإل      أوهي  
  . ه يف احلرب وحترر املناطق اليت كانت يف أيدي العدو بعد ذالك تقيم دولتك اإلسالميةأكته باملراحل أو تكسر رغبت

قصر مرحلة هي املرحلـة     أو،   )املناوشة( اليت مير ا رجل العصابات وجتد أن أطول مرحلة هي         املراحل الثالث   هذه  
   ). احلسم( هي واألخرية 

حتـاد   يف املرحلة األوىل تدخل اإل   هـ٩٤حصل يف أفغانستان عام     قصر منها مثل ما     أوكل ما طالة مرحلة فاليت بعدها       
بدأت ،   هـ١٤١١ بدأت حرب املوازنة حىت عام       هـ١٤٠٦ انتهت مرحلة املناوشة ويف عام       هـ٩٩السوفيييت عام   

 وتتابعـت اهلـزائم كعقـٍد       هـ١٤١٢ حىت أول سقوط منطقة عام       هـ١٤١١عام   ) احلسم( احلرب النظامية أي    
   ..انتقض
  .مراحل حرب العصاباتهذه 
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 دورة حرب العصابات  

  
 فنحن حنتاج قبل أن نقوم حبرب عصابات أن ننظر هل هناك مقومات يف حرب العصابات أو ليس هناك مقومات                    # 

فإذا مل يوجد فيها مقومات فال داعي أن نقـيم          ، املقدمات مهمة جدا إذا أردنا أن نقوم حبرب عصابات        ، يف أول األمر  
  . مث البداية يف ذالك) بتنميتها( جة بان نقومن كانت ضئيلة فنحن حباإحرب عصابات و

  
  
  :  املقومات*
قد جيوز أن تقتل هذا العدو فتكون املفسدة أعظم فلذلك أنت متتنع عـن              ،  هل جيوز أن تقاتل هذا العدو أوال؟؟       :أوال
  . قتاله

  
ري مقيدة ال بأشخاص وال غ(  حرة ميكن أن تقوم ا إىل حرب عصابات أي               اقتصاديةهل لك موارد طبيعية      :ثانيا

فالبد إذا ، خوة يف سوريا من أخطائهم أن متويلهم كان يأيت من العراق ومن األردنمثل ما حصل لإل) بأزمان وال مبكان
فتمويل حرب العصابات جيب أن يكون ، أردت أن تبدأ أن يكون متويلك ذاتيا ليس متعلقا بأشخاص وال متعلقة حبدود     

  . اجلوار وال يف أمكنة وال يف أزمنةغري متعلقة يف عالقة دول
 
  .حتتاج إىل وضع سياسي متوتر أو منفجر ميكنك أن تأخذ زمام املبادرة يف احلرب :ثالثا
 
الصحاري ال تصلح للقيام حبرب العصابات أو أن املنطقـة مغلقـة أو أن      :  مثال جغرايف كذالك حتتاج إىل مقوم      :رابعا

ما هي فائدة رجال ..!  فما الداعي إىل القيام حبربإذا، د هلا حدود وال منابع مياهاملنطقة جافة وليس فيها مياه وال يوج
إذاً فأنت حمتاج إىل مقوم     ،  قد تتغلب على أمور كثرية ولكن تستغين عن املاء فهذا صعب جدا            ..العصابات بدون مياه  

 كان العدو متفوقـا يف اآلليـات        أو إن ، جغرايف حيث إن كان العدو متميزا يف الطريان فاألفضل هي منطقة األدغال           
ولكن إن حتتم عليك إال أن تقاتل يف الـصحراء          ،  والدروع فاألفضل اجلبال أو املدن وخاصة املدن الكبرية العشوائية        

 فأنت حمتاج ، حىت يشنوا عملية واحدة وجتد أم مكشوفونكلم٣٠ريتريا فاإلخوة يسريون    إمثل ما حصل لإلخوة يف      
  .إىل مناطق جغرافية

 
أي كيف تريد أن تقاتل يف مناطق النصارى أو         ، أي تركيبة السكان من الناحية العقدية     )دميوغرايف( حتتاج إىل    :خامساً 

فأنت حباجة إىل مناطق أكثر من فيها مؤيد لك أو أن تستطيع أن تصل إىل تأييده           ، ..يف مناطق الرافضة واإلمساعيلية اخل    
 أم متركزوا يف مناطق الرببر رغم أن السكان غالبيتهم أحزاب شيوعية زد على     اإلخوة يف اجلزائر جتد   : فيما بعد فمثال  

  .واإلسالم فيهم قليل، ذلك أم متعصبني للرببر ويكرهون أن يرون العرب
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 دورة حرب العصابات  

أفغانستان أرض مهيـأة للقتـال فيهـا      : قد جتد قبائل فيهم اجلنب أو احلماقة من الصعب أن تتمركز يف مناطقهم مثال             
لد وشجاعة وأيب مع ما أصابه من احلروب وخاصة احلرب األخرية اليت حتتم عليهم نسيان شـئ                 والشعب صاحب ج  

  . وذلك يدل على أم شعب قوي وعنيد وال يقهر فأنت حتتاج إىل مثل ذلك، املؤمنة ولكن تأىب نفوسهمجهادأمسه 
  

شيشان أم أفغانستان؟؟ بـال شـك       أي املنطقتني أفضل ؟ ال    :  حتتاج إىل حدود واسعة على دول خمتلفة فمثال        :سادسا
  !.أفغانستان

ـ  ) العصابات(فأنت حتتاج إىل هذه املقومات حىت تقوم ذه احلرب          فرد حىت تقوم مبهمتك     ١٠٠ أو   ٢٠فهل ستقوم ب
  : أنت أمامك حترير أمة فبذلك حتتاج إىل جيش من الشباب مثال

  وهو الشباب :العظم
   وهو املال: العصب
  ...عداد العقدي والتسليح اخلخرى من ناحية اإلوهي املقومات األ :العضل

  اإلنسانفهذه أهم األشياء يف جسم 
  

أنك توصل هذه الفكرة إىل الشعوب اليت ستقاتل فيها وأنك ستقوم حبركة شعبية وأنـك ال       :  ومن أهم األشياء   :سابعا
  .تقاتل وحدك إمنا تقاتل مع أمة إسالمية وتقاتل مع شعب وتكسب هذه احلركة معك

 وال يوجد شئ ينكد وينغص عليه وأنت تريد أن تقوم حبركة جهاديـة ضـد هـذه         شعب قد يكون مرتاحا ومرفه    فال
  . أحدكد معجت لن كفإن) الشعب( من دوم أيتولو بدأ، احلكومة اليت قد وفرت له كل شئ

يس ة إسالمية وأنت ل   فكيف تقيم دول  ، فهذا من اخلطأ أنت تقاتل مع طليعة إسالمية       !! أنت ال تفكر أنك تقاتل وحدك     
   !.هذا مستحيل..  !معك سوى ألفني هل ستقوم ا ؟

وإىل تأييد الشعب ألم هم عماد هذه الدولة فإذا         .. واإلعدادية اخل  االقتصاديةال بد أن تعود إىل املقومات السياسية و         
  .كانوا ضدك فما الفائدة من قيامها؟؟ فقد ال جتد أحد يدعمك مث تسقط

 باملقومات أا ألتزمتفتجد احلركات اجلهادية اليت ) خراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد      إ(فاملقصود هو   
بعكس ذلك جتد أن احلركات اليت مل تأبه باملقومات والتزمت بأن هذه هي أرضـها خـسرت فـاإلخوة يف                    ، جنحت

كـذلك يف   ، كذلك يف البوسنة  ، هودي جنحت حتاد الصلييب والي  الصومال ملا أخذت باملقومات وبدأت بالقتال ضد اإل       
  .كذلك يف أفغانستان األوىل، الشيشان األوىل

 يستدلون  اآلية..)يلونكم من الكفار   قاتلوا الذين (  بأراضيها ويقولون  والتزمتبعكس ذلك الذين مل يأخذوا باملقومات       
ـ  وليـست أ  ليبيا ليست مهيـأة     : مثل، ا فهذا ليس صحيحا ال شرعا وال عقال                    ال فمـاذا فعـل اإلخـوة      رض قت

  . كذلك حركة اجلهاد يف مصر خاضت احلرب فما جنحت..!!خسروا هناك ؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 دورة حرب العصابات  

 أنت تقول سأطبقها يف حرب العصابات بال شك ولكن مرحلة املوازنة حتتاج إىل عدد كبري من الشباب ومـن        صحيح
وحدك فكيف تنتقل إىل هذه املرحلـة والـشعب   فإذا قاتلت ، األنصار حىت إذا انتقلت إىل املرحلة الثالثة وهي احلسم       

  ! ما اكتملت املقوماتإذاضدك ؟؟
  
  .ال تفكر يف البداية ولكن فكر يف االستمرار القضية هي من يستمر يف احلرب فتأكد من هذا :ثامنا

  
بات علـى  حتتاج أن تقوم حرب العـصا ،  النوعية من الرجال املوعدين الذين هم أفضل ما خترجه البلد       اختيار : تاسعا

فأهم طريقة إلعداد الرجال إقناعهم يف هذه الفكرة فأنت حتتـاج           ، رجال هم وقود احلرب وهم الذين جيعلوا تستمر       
  . كبريإىل جمهود

  
  : الرجال ال بد أن تتوفر فيهم ما يليتبعد ذلك إذا اختر :عاشراً

  )ال العاطفية(  القناعة الشرعية#
  ..الناس باحلكمة والفطنة اخل أي كيف تتعامل مع عدوك ومعا جاز تطبيقه الفكر املستقيم فلسي كل ما جاز شرع #
صول العقيدة فما الفائـدة فيـه؟؟   أكيف آيت برجل ليس مقتنع بدفع العدو الصائل وليس مقتنعا با     : املنهج العملي  #

يل والقـال والثرثـرة يف      أو الذيُ ينظر وحيلل يف املسائل وجيد يف الق        ، رغما عن الفروع هذا من باب أوىل ال يفيدنا        
  .فهذا الصنف سيكون عالةً وعارا عليك ، فهذا ال ينفع وهذا ال ينفع!! االس فقط

  . وليس من املعقول أننا جنلس ندور بني املصلحة واملفسدة فهذه هلا قواعد شرعية وهلا أهلها
  يوش العسكرية؟؟إذا اكتملت هذه األمور يف األشخاص تأيت إىل ما هي العلوم اليت حتتاجها اجل

  :حتتاج إىل مخسة عوامل*  
  القتال-١
   املالحة-٢
 االتصاالت-٣
  التموين -٤
  التسليح-٥

  هللا عمل كل واحد منهافهذه املقومات اخلمس هي اليت تبدأ ا العمل وسيأتينا إن شاء 
  ،، انتهى
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 دورة حرب العصابات  

 تكتيك القتال
  

  :القسم الثاين من أقسام حرب العصابات هي
   )اهلجوم ) ( الدفاع: (  قسمنيالقتال وهو ينقسم إىل

 ٣٦٠ فأنت حول موقعك دائـرة       اإلجتاهاتله إستراتيجية ثابتة وهي أنك حتمي موقعك من مجيع           الدفاع:  أوال
ن العدو قد يأتيـك مـن    درجة أل٣٦٠أنت حباجة إىل أن توزع نطاق الرماية من خالل         فإذاً  ، درجة البد أن حتميها     

ال يلتـزم  (( نت حباجة إىل محاية موقعك مع أننا قلنا أن قاعدة رجل العصابات انـه          فأ،  درجة اخل    ٦٠ أو   ٣٠خالل  
ولكن قد رجل العصابات حيتاج أن يرتل يف مكان حيتاجه سواء يف فترة طويلة أو قصرية فالبـد        )) حبماية مكان حمدد  

  .من خطة تضعها سريعا ميكنك أن حتمي مكانك 
  

  :فهناك قاعدة تقول 
وهذه تشمل كل رجل    ) أن يتصوره تصور كامل يف ذهنه     (  نه إذا نزل إىل موقع    أمله رجل العصابات    أن أول عمال يع   

نه خيرج إىل استطالعه إستطالع ففإذا كان املوقع حباجة إىل اإل، من رجال العصابات ويضع خطة دفاعية يف ذهنه أيضا          
نك البد أن تعرف مكانك من ناحية مداخل املوقع         أ املهم ،يوم أو يومني أيا كان    ، بقدر احلاجة سواء ساعة أ وساعتني       

  ..وخمارجه وكل شي يف هذا املكان من عوامل طبيعية اخل 
  

 : كيفية اختاذ املوقع *    
  . أنك ال جتلس يف األودية ألا قد تغلق عليك فيها -١    
الُ يرى أبدا وال           نه أن أهم األمور لدى رجل العصابات أل،  ال جتلس جبانب الطرق ألنك ستكتشف-٢    

 .يعرف له مكان حمدد 
وأكثرها حصانه مثل قمم اجلبال فأنت تتخذ من        ، بعد األماكن وأخفاها عن األنظار      أفارجل العصابات جيب أن خيتار      

  .العوامل الطبيعية فوق قمم اجلبال جنودا تدافع معك 
ه أن يبذل جهدا عظيما حىت يصل إليك وإن وصل إليك        فلوا كنت فوق قمم اجلبال وأراد العدو أن يصل إليك البد ل           

 إذا  ثالثـا ، نك أهدرت قوة العدو بأكرب طريقة         أ وثانيا ، أوالوأنت فوق القمة قد كشفت العدو       ، فانه يكون منهكا    
  .كنت يف القمة فإن العدو ال يستطيع أن يغلق عليك مجيع املخارج 
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 دورة حرب العصابات  

 القط ال ميكن أن يدخل إىل مكان حىت يكون له أكثر من خمـرجني               نأل  )كالقط( البد لرجل العصابات أن يكون    # 
  .على األقل له 

  
عرف املرتفعـات املـشرفة     أكذالك  ، عرف نقاط الضعف يف موقعك    أكذالك  ،  على أن تعرف موقعك جيدا     حرصاف

لدائرة مجيعهـا    وتقسم قوة الرماية املوجودة لديك وتقسمها على ا        ،واملطلة يف موقعك والبد أن تضع هلا خطة انتشار        
  .وحتميها

  .خذ كل شيء يف موقعكأقد ال يكون هناك مناطق مرتفعة ومهمة تستطيع أن تقول أن الذي يأخذها فقد 
فإذا كانت هناك مرتفعات ومِطلة جتد أا تسهل ،  إذاً أنت حتاول أن تغطي كل اجتاهاتك      ..لكن سيكون هناك اجتاهات   

  :مثالعملية التغطية بأجزاء كبرية من الدائرة 
  
  : تقسيم اموعات على املرتفعات على النحو التايل فمثال *

فأنت تنظر إىل الطريق السهل الذي      ،  مفرد جيب أن تقسمه    ٢٠ جمموعات وعندك قوة رماية تبلغ       ٤يوجد لديك   
لسالح يف فالبد من هذا ا)  د.م(  بعد ذلك جتعل املشرفني على هذه الطرق سالح     ، ميكن أن تأيت منه السيارات فتجده     

  .هذه املناطق حىت يتسىن لك ضرب أي آليات متقدمة من هذا الطريق فتعطلها وتدمرها
حينها أنت قـد    ،  فوق قمم ال تستطيع آليات العدو أن تصلها وتصعد إليها            اتصعدوومن األفضل إذا كنتم أفراد أن       

ت وعرة ومنهكة وشاهقة فأنت قد وكلما صعدت يف مرتفعا، عطلت ثلث قوة العدو فبقي ثلث للمشاة وثلث لطريان    
  . وما تبقى عليك إال الطريان نيعطلت جزء كبري من الثلث
وعموما ،  فالبد أن يكون لديك صواريخ حممولة على الكتف لتتمكن من إبعاد الطائرات       اليةفإذا كنت يف مرتفعات ع    

تبدأ الطائرات حتذر كمـا هـو يف    الطائرات تتعطل عندما تتكرر عملية إطالق الصواريخ من رجال العصابات حينها            
ن اإلخوة يكثفون من إطالق الصواريخ املـضادة        أفغانستان فتكاد ال تسمع أخريا عن عمليات قصف على اإلخوة أل          

  .لطائرات فلذا حيذرون 
 فإن..  درجة اخل 60ْ أو 30ْ بعدما أقسم اوعات على املرتفعات البد أن أحدد هلم نطاق الرماية بالدرجة مثال          طبعا

  )) .  تقريبيا (( مل يكن هناك حتديد بالدرجة يكون عن طريق التخمني 
نك وضعت لنفسك نقاط رماية بذالك كسبت الوقت وأغلقت كل          أ درجة جتد    360ْ  توزع على نطاق الدائرة    بعدما

عد ذلـك   القوة جتتمع يف مكان واحد ب     : مداخل العدو حىت أيضا كسبت نريانك من اإلسراف يف غري موضعها فمثال             
 وتضرب وهكذا فيصبح الضرر عليك حيث فقدت جزء كبري من    آخر يف مكان و   لونيأيت العدو من مكان أخر مث تنتق      

  إذا فما الفائدة ؟ .. ذخائرك وأكت جمموعاتك 
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 دورة حرب العصابات  

  : كيف تتخذ مكان يف املرتفعات كقاعدٍة للدفاع *
  

د بل االنتشار على طول الزاوية املقـدرة لـك            إذا صعدت اموعة على مرتفع من اخلطأ التجمع يف مكان واح            #
  .حبمايتها حىت تقل األضرار

  حاول بشىت الوسائل ومبجهود قوي جدا أن تتمركز يف منطقة جتعل العدو يف زاوية حية بالنسبة لك أما اموعـة      #
 أن تضرب عدوك بسهولة املكان الذي اختذته تستطيع   : القريبة منك حاول أن جتعلها يف منطقة ميتة بالنسبة لك فمثال            

 هـي   امليتةأما الزاوية   ، ) الزاوية احلية (وكذلك نريانك تصل إليه مباشرة وتكون هذه الزاوية أي زاوية العدو تسمى             
  .صيبهال تستطيع حىت تصعد مسافة مث تمن جنودك اليت لو حاولت أن تصيب ا أحدا 

 لو أخطأت لن تصيب صديقك والزاوية احلية هي اليت فيهـا           إذاً اجعل اموعة القريبة منك هي الزاوية امليتة حىت         #
  .وهذه الطريقة مهمة جدا وال بد أن تدرس جيدا، عدوك 

 اختذ خنادق تعينك على إصابة العدو ومتنحك محاية من نريانه وجتعل مقدمة اخلندق من ناحية الزاوية املفتوحة لدى                   #
  .نريان صديقكمن ناحية الزاوية امليتة أكياس رمل حىت تقيك من العدو وجتعل يف اجلهة األخرى من اخلندق اليت هي 

ومؤكد لديك أن العدو    ، في موقعك جتد أنه يوجد به مداخل واضحة وسهلة متر من خالهلا السيارات واآلليات             ف  #
ـ              ، سيدخل من خالهلا     ه ال إذاً اجعل هذا املدخل يف قبضة جمموعتني حىت إذا استطاع العدو املرور مـن جمموعـة فإن

  . بكثرة حىت يعطلوا ا هذه اآلليات)د.م(وجتعل يف كلتا اموعتني أسلحة ، يستطيع أن يفلت من اموعة األخرى 
  

  : أساليب التخطيط للدفاع*    
 فيكون  هلا مناطق وخنادق وممرات سرية        ،لتفاف وليس شرطا أن تكون بأعداد كبرية      أ  بإمكانك أن جتعل جمموعة       #

لتفاف وتبدأ بضرب العدو من اخللف ولـيس        فإذا تقدم العدو تقوم هذه اموعة باإل      ، ية أو يف غريها     سواء يف األود  
بعد ذلـك  ، شرطا أن تكون هناك نكاية يف العدو بقدر ما يكون فيه من إزعاج وإرباكهم وحدوث خلل يف صفوفهم              

  . وخدعة فيضطروا إىل التراجعألتفافتشعر قيادة العدو بأن هناك عملية 
لتفـاف ألغـام للعـدو وجتعـل     فهذه الطريقة أو األسلوب هي اإلستراتيجية الثابتة يف الدفاع ولكن أنت جتعل يف اإل 

  .أما التكتيك فهو داخل فيها، لتفافاإلاخل فهذه تسمى أسلوب تكتيكي ولكن أهم شي هي القاعدة وهي ...كمائن
  .لعدو قد يهامجك من ثالث حماورن ادرجة أل 360ْ   املهم يف الدفاع أن تغطي هذه الدائرة #
ـ     #  فأنت حتتاج أيضا إىل أن تقسم بـنفس مواقعـك الدفاعيـة    360ْ  قد يستطيع العدو أن، خيترق هذه الدائرة ال

جمموعات رماية داخلية وهكذا تصبح أنت تغطي الدائرة اخلارجية والدائرة الداخلية فأنت تعلم أن الدائرة ليس فيهـا            
منتشر فإذا دخل العدو إىل موقعك تبدأ بضربه من اخللف وجتعل له مصيدة وتغلـق عليـه                 أحد من اإلخوة فاجلميع     

  .وتدمره بإذن اهللا
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 دورة حرب العصابات  

  هذه هي أهم األساليب يف الدفاع تبقى األساليب التكتيكية فتكون حسب قواتـك وإمكانياتـك وجتهيزاتـك                   #
  .اخل... وموقعك وكذلك العدو تتغري هذه التكتيكات حسب قوة العدو 

  
كيـف تكـون   ،  ليكون لديك تصور فسوف نتكلم عن قسم من أقسام احلروب وهي قوات اجلبـال               :احلبيبأخي  

  .أسلوب حرب العصابات يف اجلبال وبذاك ما عليك سوى فهم هذه القواعد مث تقيس عليها بعد ذلك
  :فنذكر ما يلي

  ).مكان التجمع واالنطالق(   كيفية اختيار قاعدة العصابات *  
 .ركز القاعدة  شروط مت*  
 .  األمنيات الالزمة للقاعدة*  
 .  كيفية استطالع املنطقة احمليطة بالقاعدة ومحايتها *  
 . الدواب املناسبة للمنطقة*  
  :  التكتيك يف حرب العصابات *  
 
  )مكان التجمع واالنطالق( كيفية اختيار قاعدة العصابات :  أوال

ة ثابتة يف منطقة العدو حيث تكون هي نقطة التقاء اموعات الـيت تـسمى               فأنت ونوعية املهمة لذا فقد تتخذ قاعد      
  .كما سيأتيننا يف دورة التنفيذ )  احلماية- الدورية- اإلسناد-االقتحام( مبجموعات 

ء نطالق إىل املهمة ويكون فيها اإلخال   وهذه القاعدة قد جتعلها ثابتة وتكون هي بداية جتمعك فيها قبل املهمة وبداية اإل             
  .اخل... تصاالت بني قائد اموعات وبني قائد الدورية كلها وبني القيادة العلياالطيب ومركز تأمني اإل

نسحاب من  وحيدث هذا يف حرب اجلبال والغابات تساعد على محاية الدوريات عند اخلروج والعودة وتكون نقطة اإل       
  .اخل... العدو

ة أن تكون منيعة وحصينة وحيدد العمل واحلركة فيها حـىت ال تتعـرض              من امليزات اليت اشترطوها يف اختيار القاعد      
  .للكشف وبالتايل سيحدث تتدخل للعدو وسيهجم عليها

وقاعدة القتال تـشبه    ،   قاعدة الدوريات هي موقع حيتل من قبل العصابات لفترة قصرية لتنفيذ عمليات يف املنطقة               #
  .ة من ااهدين وليست واحدة فقطقاعدة الدوريات إال أا مصممة الستعمال جمموع
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  :   شروط متركز القاعدة*
  . أن تقع يف أفضل مكان مناسب لتنفيذ املهمة -١
  .نسحاب القوة اإل أن تقع يف مكان يسهل الدفاع عنه لفترة تكفي-٢
  . أن تقع بعيدة عن الطرق واملمرات املوجودة يف املنطقة -٣
  .االتتص أن تقع يف منطقة تساعد على اإل-٤
  . أن تقع يف منطقة تساعد على التخفي والتستر-٥
 –ر   – أودية   – عيون   -آبار(  أن تقع بالقرب من مصادر املياه الصاحلة للشرب وفترات وجودها طوال العام              -٦

  ).جتمعات مياه األمطار
سـواء للعـدو أو     مـدى والء الـسكان      )  البدو الرحل  – أهل القرى واملدن     –البدو  ( معرفة السكان احملليني     -٧

  للمجاهدين
  : حتديد العدو-٨

من هو ؟  حجمه ونوعه ووحداته؟ املكان أين هو ؟ العدو ماذا يفعل ؟ ما هي تنظيماته وما هي تشكيالته ؟ وما هـي                        
  حجم قواته باملقارنة حجم قواتك ؟ وما هي قدر روحه املعنوية وما قدر خرباته وقوته التدريبية؟

 قوات عامله أم احتياطية ؟ وهل يستخدم الطريان مبهارة ؟ ومتميز فيها ؟ وهل يستخدم                وما هي نوع القوة ؟ هل هي      
وكـذلك  ، ومدفعيـة  اخل ، مـشات  ،قوات مضلني أم طائرات هالكو بتر اهلجومية؟ وهل قواته حتتوي على دبابات      

  املدفعية ما هي األنواع املستخدمة؟ وما هي طريقة استخدامها؟ 
  
  :قاعدةزمة للال األمنيات ال*

  : البد لقاعدة العصابات أن تعتمد بشكل رئيسي على السرية يف محايتها وخطة األمن جيب أن تكون كاأليت#
  .بتعاد عن طريق الدوريات ومناطق املأهولة بالسكاناإل_ ١    
   . جيد ق جيب أن يكون مموه متويهىل القاعدة وهذا الطريإاختيار طريق واحد لدخول واخلروج من و_ ٢    
  .جيب أن يوفر هذا املكان محاية جيدة من قبل ااهدين من الطريان _ ٣   
مجيـع   البد أن يساعد هذا املكان على إعداد خطة الدفاع الدائم مبرونة تامة ويقصد بذلك إمكانية الدفاع من                _ ٤   

  . ة نريان الدفاعاجلهات وإمكانية التحكم باملخارج وخطوط النريان املوجهة حبيث تكون كلها حتت تغطي
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  :  كيفية استطالع املنطقة احمليطة بالقاعدة ومحايتها*
   املنطقة املواجهة للقاعدةباستطالعستطالع وتسري ملسافة معينة وباجتاه معني وتقوم  خترج جمموعة اإل-١
ع وحتديد النقـاط    وتقوم باالستطال ، ستطالع  بالتأكد من عدم وجود مدنيني أو عدو يف املنطقة           اإل ة تقوم جمموع  -٢

  :التالية
  ة ظناسبة لنطاق احلماية واملالح  األماكن امل#
    نقاط التصنت #
  نسحاب طرق اإل# 
  .نسحاب نسحاب على ضوء جمموعة اإلجتماع املناسبة ونقاط املالحظة واحلماية وطرق اإل يتم حتديد نقاط اإل-٣

  :  عنها وهي اإلستغناء مالحظة مهمة جدا ال تستطيع ##
 ومعنا  ذلـك هـي       االنتصار   تتوقف كل األمور على هذه اخلصلة بالنسبة لألمور املعينة على              األرض الوعرة  -١  

بالنـسبة   وهي األرض احليوية  .. اليت بالسيطرة عليها أو باحتالهلا تعطي أحد اجلانبني ميزة عن اجلانب األخر            األماكن
  اخل..األودية  مضايق، مثال ذلك القمم واملرتفعات : ا لتنفيذ املهمة وبالسيطرة عليها يتم حرمان العدو منه

 اإلصابة: معناهاوكذلك النريان ، الرؤية: معناها املالحظة :املالحظ والنريان -٢   
  ماذا أرى وماذا أضرب من هنا ؟: عندما تتخذ املكان املناسب قم بسؤال نفسك هذه  األسئلة #

  . جيدةواألماكن الصاحلة لتكون مواقع دفاعيةلديك راقبة املنقاط و مكانك حبسبواإلجابة سوف جتيب عليها أنت 
، قتراب منك من زاوية ميتة فهذا من صاحل املهاجم        فإذا كان طريق اإل   ،  عالقة طرق اقتراب العدو منك مهمة جدا       #

  صاحل الدفاعن كان دخوله واقترابه من زاوية مفتوحة ميكن ضربة من قواعدك الدفاعية كلها  أو بعضها فهذا من          إأما  
.  

إذا كانت النقاط الدفاعية لديك ال تستطيع معاونة بعضها لبعض بسبب عدم  املراقبة اجليدة أو بـسبب ميـادين                    # 
  .الرماية فهذا من صاحل اهلجوم

  
موانـع  ، حقول   األلغـام    : ضع يف اعتبارك مجيع أنواع املوانع من طبيعية وصناعية ستستخدمها مثل          : املوانع -٣    

  .د  وموانع الدبابات األخرى .  من خنادق م الطريق
وكل املوانع اليت تستخدم يف الدفاع البد من محايتها و اعلم أن املوانع الطبيعية تأثريها على املشاة اقـل تـأثريا مـن                

   .ملوانع الصناعيةاألنواع األخرى من ا
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 دورة حرب العصابات  

وقاية الوحدة   : معناهختفاء  كذلك اإل ، عدو  هي محاية الوحدات من نريان ال      : معناهاالتستر  .. ختفاء والتستر اإل -٤
الكهوف واملغـارات   : من مالحظة العدو هلا فيجب استغالل كل امليزات اليت توفرها األرض من اختفاء وتستر مثل                

  .واملناطق ذات الكثافة الشجرية 
  
تموين وعمليات الـدفاع     اعلم انه البد من النظر يف طريقة اقتراب العدو وإمداده وال           :قتراب واإلمداد طرق اإل  -٥

 .واهلجوم من جهة العدو ومن جهتك أنت أيضا
فيتم دراسة العدو وعدته وعتاده وطرق إمداده ومتوينه واملوانع املنشأة ومناطق مناورة العدو حىت تستطيع بـإذن اهللا                  

  .هزميته وسحقه 
  
  اخل... ، والسيارات ، احلمري ، البغال ، اخليول :  الدواب املناسبة حبسب املناطق#

  :هذا تكتيك بسيط حلرب اجلبال وعليه استند 
   : تكتيك حرب العصابات يعتمد على شكلني رئيسيني مها#
   الكمني -١ 
  اإلغارة -٢

  .ولكل واحد منهما قواعد عامة البد ملراعاا أين كان الشكل املستخدم فيه
  
   :األمور العامة اليت حتكم تكتيك العصابة * 
لذا جيب احلذر دائم من حصار العـدو        ، ن العمل هو املقاومة والصمود الناجح لتحقيق النصر         اهلدف التكتيكي م    -
  ،والتملص فور من القتال عندما يكون العدو هو املهاجم، لك
إيهام العدو أن اهلجوم الرئيسي مع جهة مث تباغته مـن           : واملهارة يف املعركة مطلوبة مثل    ،   احلذر الشديد يف اهلجوم     -

 .جهة أخرى 
 .خنراط بالسكان احملليني عتماد التام على التخفي وحسن اإل  جيب اإل-
كما أنه البد أن تكون     ، نطالق حمصنة حتصني طبيعي جمهز هندسيا لدفاع عنها عند اللزوم           جيب أن تكون قواعد اإل      -

 .نسحاب متعددة املمرات اخلفية السهلة للفرار حبيث توضع خطط الدفاع واإل
  .نتقال أو التوقف أو الراحةر أو عالمات تدل على رجال العصابات عند اإلثأ  عدم ترك أي -
  اختاذ قواعد صغرية قريبة من موقع العملية وتكون حمصنة وخمفات تستخدم لنقل املصابني توطئةً لنقلهم إىل مناطق                   -

  .أكثر أمانا
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 دورة حرب العصابات  

 ال تعرف إال عن طريق عدد حمـدود مـن             حتل مسألة اإلعاشة والذخرية من خالل املخازن الصغرية املخفات اليت           -
 اخل... وتوضع هذي املواد يف عازالت من البالستك أو الصفائح أو الزجاج منعا من الرطوبة أو املاء ، املقاتلني 

نطالق الفرعية املتبادلة فضال عن الرئيسية بـالطبع ال         وخطط التحرك وقواعد اإل   ، السرية التامة يف حفظ األسرار      -
 .حد من املقاتلني إال نفر قليلأها عرفيجيب أن 

نـدفاع والتـسرع    بينمـا اإل  ، بتكارختراع واإل   جتنب التكرار يف مسألة تكتيك اهلجوم أو الدفاع بل البد من اإل             -
 .خذ مجيع األسبابأبل البد من التأين و، والتهور مرفوض رفض تام يف حرب العصابات

 املهمة يف حرب العصابات   املفاجأة والسرعة وحسم األمور من األساليب -
  .  جيب سحب أسلحة املقاتلني من رجال العصابات ووثائقهم حني مقتلهم حىت ال يستفيد منها العدو-
 

  : الكمني واإلغارة
 هو تكتيك قتايل وهو معروف لدى رجال العصابات واجليوش النظامية وحىت لقوات اخلاصة من جيوش           :أوال الكمني   

  .النظامية 
  
بغرض تـدمريه أو    ، ختفاء يف مكان جيد ينتظر فيه تقدم العدو حبيث يكون حتت سيطرتك             الكمني اإل   يقصد من     #

تعطيله  وتوقيفه عن التقدم أو من أجل األسر  أو وثائق أو أسلحة أو معدات أو من اجل إزعـاج العـدو  وإثارتـه                    
  .وإرهابه

  
 ) ( قتحـام اإل ) (سـتطالع اإل( ثالث جمموعات   ولنجاح الكمني تعتمد قوات العصابات إىل تقسيمات الكمني ال      #

   ) احلماية وقطع الطريق
  

  اخل ... T أو Z و حرف Lكمني حرف : توجد أمثلة كثرية على أنواع الكمني منها
نهُ تراعى فيه اجيابياته وسلبياته وسيأيت بإذن اهللا يف         أفقد يكون ليال أو ار إال       ، وال يهم الوقت يف تنفيذ هذي املناورة        

  .ورات أخرى عن كيفية الكمني والغارة  بالتفصيل د
 تقدم مدروس ومرتـب  :اإلغارة،  االنتظار والترقب يف موقع جيد:الكمني:  الفرق بينها وبني الكمني هو   :ثانيا اإلغارة 

  .على هدف خمتار بدقة وعناية
والبد مـن   ) لعوامل الطبيعية    وكذلك من ا   - اإلسناد – التخفي   –التسلل  ( فيوجد قواعد كثرية لنجاح اإلغارة منها       

  .انتخاب جمموعة ليس بشرط كبرية ولكن تكون ممتعة بتدريب عايل جدا
  .إرباك العدو وإرهابه وإرهاقه  وكذلك قد يكون منها أهداف تكون حبسب ختطيط والغاية : ومن أهداف اإلغارة 
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 دورة حرب العصابات  

  .عدو لن يبخل باملطاردة الالزمةفال، نسحاب من اإلغارة يعترب من أهم مراحلهان اإلأ  واجلدير بالذكر ب#
  وهكذا .. الطرق الوعرةحنياز إىل نسحاب من اإلغارة  إىل اإلفتحتاج يف اإل

  . وسيأتينا بإذن اهللا يف الدورات القادمة 
    

   ،،،،،انتهى
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 دورة حرب العصابات  

  تكتيك اهلجوم

  
  :اهلجوم ينقسم إىل قسمني

   إغارة -١ 
    كمني-٢ 

  

  ةاإلغـار : أوالً
  

إغارة ((  تنقسم إىل قسمني       ةستراتيجيإ ةوهذه اإلغارة هلا أساليب تقليدي    ،  هي أن جم على العدو يف موقعه الثابت         
    )) .إغارة صاخبة / ةصامت

  
وهي أن جم على العدو دون     مراعـاة عـدم              ، هلا أسلوب تقليدي يستخدم يف اهلجمات     :  اإلغارة الصاخبة  -١

  .الشعور بك
  
  .هي اليت تقوم باإلغارة دون شعور العدو بك: تة الصام-٢
  

  :اإلغارة الصاخبة تنقسم يف جمموعات ااهدين إىل ثالثة أقسام # 
  .وهذه تكون باألسلحة الثقيلة: اإلسناد_ ١
 قتحام إىل مكان العملية وهذه تقوم بالتأمني دخول وخروج جمموعة اإل: احلماية_ ٢
 .نفيذوهي اليت تقوم بالت: قتحاماإل_ ٣
  

  :فهذا شكل من األساليب التقليدية على ذالك  فمثال 
 ٥ كيلـوا أو  ٤ ( تقوم جمموعة اإلسناد بأخذ موقعاً من العدو حسب قوة اإلسناد لديك ومدى أسلحتك سواءً       : أوال
  .  اخل وكذالك حسب نوعية املدفعية لديك ٦أو 

  . واحلماية االقتحامبعد ذالك تبدأ بدك مواقع العدو قبل تقدم جمموعة 
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 دورة حرب العصابات  

  :خذ هذا املثال أوضح من ذي قبل 
وأمام القاعدة جبال وأنت متوقع أن العدو لديه دفاعات هلذه القاعدة والبـد             ، أنت نويت اهلجوم على هذه القاعدة       

   :خذ ما يليفلديك من اهلجوم عليها 
تقوم بالقصف علـى    ..  نرياا حسب مدى بعد ما تأخذ جمموعة اإلسناد مواقعها       : هذا أسلوب تقليدي هلذا اهلجوم       

أثناء القصف تقـوم    ، فتحدد مكان الدفاعات وتقصفها جمموعة اإلسناد     ، هذه الدفاعات حسب استطالعك للمنطقة    
  .م٧٠٠م أو ٥٠٠قتراب من العدو حسب طبيعة األرض سواء قتحام وجمموعة احلماية باإلجمموعة اإل

ستطالع من على مناطق مشرفة على قاعدة العدو وبعيدة عن          ة باإل قتحام وجمموعة احلماي  بعد ذالك تقوم جمموعة اإل       
  .بعد ذالك تطلب من جمموعة اإلسناد التوقف عن القصف، نقاط احلراسة ولكن دون الشعور بك

  .م ٣٠٠م أو ٢٠٠  واعلم علم اليقني أن جمموعة اإلسناد رمبا ختطئ يف الرمي مبسافة #
عل هناك جمموعة أو أكثر تتحرش وتقلق العدو من جهة أخرى ولكن ال   إذا طلبت التوقف عن القصف ممكن لك أن جت        

( قتحام ولكن ألجل إيهام العدو وخداعه بأن اهلجوم الرئيسي من هذا احملور ولكنه من حمـورك أنـت أي                    ألجل اإل 
، تنـسحب   ليس معها اقتحام وليس معها محاية فقط تضرب والتحرشيهوهذه اموعة  ..) قتحام وجمموعة احلماية    اإل

  . بعد ما ينشغلون ذا احملور الومهي  تقوم أنت باملباغتة من حمور يكون ضعيف من ناحية العدو 
  
 تطلب   ، م٢٠٠ بــ    قتحام وجمموعة احلماية من مواقع القصف احملدد موعة اإلسناد         بعد ما تقترب جمموعة اإل     #

  :مثالف، قتحام واحلماية من اإلسناد بالتوقف عن القصفجمموعة اإل
م تقوم جمموعة احلماية بأخذ أماكن حصينة ومشرفة على املواقـع مث تقـوم جمموعـة                ٣٠٠بينك وبني العدو مسافة     

  .قتحام باهلجوم اإل
وهجومك هذا أياً كان  سواًء لألسر أو لتفجري مستودعات أو ألخذ أوراق وخرائط منه أو لتشتيته وإيقافه عن التقدم           

  ..اخل
  .أهداف جيب أن حتدد قبل القيام بأي عمليه كانتعلم أن لكل هجوم ا  و#
  
 بعد ما يتم التوقف عن القصف تأخذ جمموعة احلماية مواقع حصينة مشرفه على القاعدة حىت  تغطـي علـى                     إذاً #

قتحام حني اهلجوم فتغطي عنهم النريان املوجهة عليهم بضرب اخلنادق املوجودة بـالقرب مـن جمموعـة                جمموعة اإل 
  .م ٥٠قتحام والعدو إال قتحام جم حىت ما يبقى بني جمموعة اإلبينما جمموعة اإل، ..ريها قتحام أو غاإل

  .قتحام بالدخول وتنفيذ املهمةبعد ذالك تتوقف جمموعة احلماية عن التغطية حني دخول جمموعة اإل
  . بأمان تطلب من جمموعة احلماية التغطية عليها حىت تنسحب..قتحام اخلروجوإذا أرادت جمموعة اإل
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 دورة حرب العصابات  

 وذالك حتـت تغطيـة      م١٠٠ أو   ٥٠ تبدأ بالتراجع خلف جمموعة احلماية بــ        االقتحام  وهي تنسحب جمموعة      #
 إىل خلف   باالنسحاب بالتغطية على جمموعة احلماية حني قيامها        االقتحامبعد ذالك يأيت دور جمموعة      ، جمموعة احلماية   

  .عون بأمان  وهكذا يتراجعون شيء فشيء حىت يرجاالقتحامجمموعة 
  
  .  أن كان العدو ضاغطاً عليك وما زال يالحق ممكن لك أن تطلب من جمموعة اإلسناد البدء حبصدهم#
  

  .قتحام الصاخب  هذه أفضل طريقة من األساليب التقليدية واليت هي من أقسام اإل##
  
ختراع مـن  التفكري واإل( ول ألن القاعدة تق، قتحام الصاخب وتدون  فليس من املعقول أنُ يكتب كل أساليب اإل    #

 على ذالك فالبـاقي حـسب الـذكاء    ثاالًقتحام وعرفت م نك عرفت تقسيمات اإل   أيكفي  ) اجنح اخلطط ال التكرار     
  .واملمارسة والتجربة

  
  :قتحام الصامتاإل :النوع الثاين    
ن يشعر بك فتحتاج إىل اهلدوء      نه ينقصه جمموعة اإلسناد ألنك ال تريد العدو أ        أ الصاخب إال    كاإلقتحام وهو متاما    #

  .م مث تبدأ باهلجوم١٠ م أو ٥ حىت تصل إىل نقاط احلراسة يعين قريب من القاعدة مثال
  .نه أكثر استخدام رجال العصابات يف أول مرحلة حرب العصاباتأجتد ) الصامت (   فهذا النوع #

يبدؤون باهلجوم وينفذون املهمة وال  مث ام الفرديةجتد أم يبدؤون بالتسليح الشخصي وشيء من القنابل اليدوية واأللغ  
  ))قتحام الصامت اإل(( يوجد من يغطي  إال جمموعة احلماية فقط أما جمموعة اإلسناد فليس داخال يف هذا األسلوب 

  ) .الصاخبة والصامتة ( وهكذا انتهينا من أنواع اإلغارة 
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  كمنيال : ثانياًً
  

( ضعف نقطة جليش وهـي      أفالكمني هو أفضل وسائل حرب العصابات ألنه يشكل         ، اء مسريه يعين ضربك للعدو أثن   
   ). حني مسرية

فتحـدد   ) الطبوغرافيا( فتتوقف دقة الكمني حبسب معرفتك باخلريطة احلربية وقراءتك هلا وتسمى هذه العلوم علم              
  ..نزول اجلبال اخلأنت ارتفاعك وموقعك وموقع اجلبال احمليطة وموقع العدو وتقيس زاوية 

  ) .الرميوت كنترول (  باأللغام الضغط أو التفجري   بعد ذالك جتعل كمينك على الشكل املطلوب سواًء#
  .ااهدين علماً بأن أول من اخترع طريقة التفجري عن بعد هم # 

 فتجعلها يف وسـط الطريـق     يعين حتتاج إىل الرتول إىل طريق القافلة وتضع كمينك إما باأللغام أو بالقذائف الدبابات             
  .وتدفن إن كان الطريق ترابياً أو جتعلها على جنبات الطريق إن كان الطريق معبدا

بعد ذالك إن كان التفجري بالضغط جتعل الصاعق على آخر لغم مث توصل فتيل الصاعق إىل األلغام الـيت تـسبقه ألن         
  .الصاعق بعد ذالك تتواىل اإلنفجارات األلغام لن تنفجر إال بعد ما ينفجر اللغم األخري الذي به 

  . كلم يف الثانية٨سرعته  ]الكوارتز[  الفتيل األمحر املسمىن فتيل الصاعقأ  علما ب#
  .غالباً تسري ويكون بينها واألخرى مسافة حسب مهمتها.. علم أن القافلة أو الدبابة أو الشاحنة اخلا  و#

لذا جيب عليـك    ، ى الطريق قامت بتعطيلها     فالعدو يرسل جمموعة استطالع  قبل مرور القافلة فإذا وجدت ألغام عل           
  .التمرس يف ذالك وحسن وضع احلشوات اخل 

م ١٥م فيجب عليك أن جتزئها يعين خترج أول ٣٠م يعين يوجد زيادة ١٠٠م والقافلة طوهلا ٧٠طول الكمني : فمثال 
م ١٥رج من أول القافلة وكذالك خت، من آخر القافلة  وخترجها من الكمني حىت يسهل عليك حني الدفاع عن نفسها     

  حىت أيضا يسهل عليك ويكون الكمني املدبر يف الوسط مثل 
  

>< 
  
  
م كماً من السيارات فيـصبح      ٣٠م مرة واحد إما يف األول أو يف األخري فقد تشكل هذه             ٣٠ ولو جعلت الزيادة     #

  .  يف األول وهكذا٢ سيارات يف األخري و٣فالواجب أن تفرق ، ة قويةصعب عليك تدمريها ألم سيصبحون كتل
، م ١٥م وهكذا يف ٧٠م وهكذا يف   ١٥ فإذا قسمت الكمائن جتعل يف كل كمني لغم به صاعق موصل مبجموعته              # 

  .بعد ذالك تسمي باهللا وتفجر بالرميوت أو عن طريق الضغط 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 دورة حرب العصابات  

ذا أردت إعطاب القافلة جيب عليك أن تفجر أول سيارة وآخر سيارة حىت تبقى البواقي يف الوسـط وال                   علم إ ا  و  #
  .يستطيعون اخلروج من قبضتك 

  
وبعد ما تفجر يف القافلة تبدأ ،   قبل ضربك للكمني يكون لك موقع على ضفاف الطريق يكون مشرفا على الكمني            #

  .لديك وتضرب بكل قوه وصالبةبالرماية الكثيفة وتقسم جماالت الرماية 
  
فيجب عليك أن تقسم جمموعاتك وكل جمموعة      فتجرب على اإلشتباك      قد ال تستطيع أن جتعل احلشوة على الطريق           #

   وهكـذا يف تقـسيماتك      ، )د.م( محلـة       أفراد ٣  قل شيء أاملهم جتعل فيهم    أكثر   أفراد أقل أو     ١٠حيتوي عددها   
  .للمجموعات 

السيارة الثانية وتعطلـها    ) ب  ( بعد ذالك تضرب اموعة     ، تضرب فتعطل أول سيارة     ) أ  ( وعة  فتجعل مرتفع ام  
نتقلت  لتساند اموعـة الـيت   ا  جمموعة من واحدة انتهتوكل ما ، وهكذا حسب عدد القافلة وحسب جمموعتك      

  . و املوكل من قبل القائدويبدأ القائد بالضرب أ،  على السيارة واحدة على األقل  فرد٢ويكون كل ، تليها 
  

 فقد يفلت وينجو من القافلة أشخاص لوعورة املكان ولكنهم حتماً سيسلكون طرق معروفةً لديك وقد رتبت هلم                  # 
م بعد ٢٠٠فمن الذكاء أن جتعلهم يسريون يف هذا الطريق ويبتعدون عن مكان الكمني حبوايل           ، فيها مفاجئات وهدايا    

    تنفجر فيهم وجتعل على هذه احلقول جمموعة تشرف عليه لكي حتشر اهلـاربني يف هـذا               ذالك تتحفهم حبقول األلغام     
  .احلقل 
فبما أن العدو سار بعد الكمني مسافة بعد ما أكته           ) استرتف قوى عدوك مهما كانت الطريقة     ( ن القاعدة تقول    وأل

د فيدخل يف املصيدة فيصبح سحقه أسهل       اجلراح من الكمني فستجده بعد هذه املسافة يلفظ أنفاسه من التعب الشدي           
  .من شرب املاء بإذن اهللا 

  
  :  فقد ال يكون املكان مهيئاً فتتخذ هذه الطريقة #

نسحاب فسوف تقوم القافلة باللحاق أول جمموعة تضرب القافلة بكل قوة وشراسة مث تتظاهر باإل،  جمموعات   ٤جتعل  
نسحاب مث تلحق ا القافلـة  ن جهٍة أخرى وتضرب بكل قوة مث تتظاهر باإل باموعة األوىل فتباغتها اموعة الثانية م     

غالبا ما يكون ، بعد ذالك يأيت دور اموعة الثالثة وهكذا مث يأيت دور اموعة الرابعة وغالبا يستحيل أن يصمد العدو        
  .م وذالك برمحة اهللا مجع الغنائهي العدو يف املرحلة الرابعة  وقد انتهى وتصبح مهمة اموعة الرابعة 
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 دورة حرب العصابات  

  :تنبيه مهم#  
 من الرابعة حىت لو أن العدو استطاع أن يستجمع صفوفه تكون اموعة الثالثـة مبثابـة                 ةاموعة الثالثة تكون قريب   

  .احلماية للمجموعة الرابع اليت جتمع الغنائم فتحميها حىت تنسحب بأمان
م ويالحـق مث تأتيـه   ١٥عدو أبداً ال يستطيع أن يصمد ويـصعد      ن ال أل ) ترقيق العدو (  فقد مسي هذا األسلوب      # 

فتجد أن الذي أهلكه أوال الصعود والـرتول      .. م مث يصعد ويالحقها مث إىل الثالثة وهكذا يف الرابعة         ١٥األخرى فوق   
  .بعد ذالك يصبح طحنه أسهل من غمضت العني

  
  

   ،،،،،انتهى
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 دورة حرب العصابات  

 مالحظات جيب أن تفهم جيدا
   

  .وذالك يعود على مهارة املقاتلني وكفائت التدريبات،   السرعة يف التنفيذ وبالدقة من أهم وسائل جناح العملية#
رض أ  جيب على قائد السرية املقاتلة أن يكون على صلة مباشرة بالقائد األعلى ويعطيه تقارير سريعة مبا حيـصل يف    #

  .املعركة
  .بات املواجهة له قبل البدء بالعملية حىت ال يتفا جئ وحيبط   جيب على قائد السرية أن يقدر الصعو#
  :  جيب على قائد السرية أن يعرف ما يلي *

  .  اهلدف املخصص للهجوم ومعاجلة أي أمر طارئ _ ١    
 .التعرف على منطقة التجمع ومنطقة التشكل وخط البدء والطرق املؤدية هلا _ ٢    
 . يف ذالك حقول األلغام طريقة اجتياز املوانع مبا_ ٣    
 . بك  لتقاء اموعات واحلدود احمليطةإنسحاب وطريق معرفة مجيع الطرق من ذالك طريق اإل_ ٤   
 ؟ معرفة مىت ميكنك أن تسيطر على املعركة_ ٥   
  
مثلـة  أما املقصود مـن األ ،  تستخدم أسلحة اإلسناد بدقة متناهية  وبشكل تام كنبأ  لن ينجح هجوم مامل ختطط        #

  : التالية فهي مثال على التجهيزات الالزمة 
  .أما الدبابات فال تستخدم يف مرحلة اإلسترتاف إمنا يف مرحلة املوازنة..    الدبابات -
  . كذالك ال تستخدم يف مرحلة اإلسترتاف بل مرحلة املوازنة..    املدفعية -
 .البد منها يف كل املراحل ..   اهلندسة -
 .ال بد منها يف كل املراحل ماعدا األسلحة الثقيلة..      الدبابات  مدافع مقاومة-
 .البد منها يف كل املراحل ..      الرشاشات املتوسطة -
  . يستخدم يف مرحلة اإلسترتاف أما مافوق فال يصلح إال يف مرحليت املوازنة واحلسم٦٠هاون ..   فصيلة اهلاون -
 .ال بد منها يف كل املراحل.  .جرات إزالة حقول األلغام واستعمال املتف-
  

   )استخدام أسلحة اإلسناد ( انظر موسعة التكتيك
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 دورة حرب العصابات  

    حرب املدن
           ولكـن إن اسـتطاعوا  ،  وأكثرها إجهادا وأكثرها إاكا لطرفني إجهادا بدنياهي من أصعب أنواع حروب العصابات   

  .  وبتسليح جيد فبإذن اهللا يستطيعوا أن يثخنوا يف أعداء اهللاألفراد أن حيكموا تنظيمام بدقة عالية )ااهدون (  أي
رض املعركة بل يستطيع أن يضرب العـدو  أعلم أن املقاتل يف حرب املدن ليس شرطاً أن يأخذ شكل املقاتل يف   ا  و  #

 ليس وحرب املدن، بكل قوة ويثخن فيه وهو يأخذ دور التاجر أو العسكري يف جيش العدو مث ينفذ حرب العصابات       
     أو تفجـريات اغتيـاالت  من بل بإمكانك أن تتخذ أساليب متعددة سواءً      ، شرطا أن  يكون إغارة صاخبة أو صامتة         

      ..اخل 
  

  :على كل حال يوجد تنظيمات معروفة يف حرب املدن 
مث ، ته نائبني   مث الذي حت  ، الرئيس وهو األمري    (هو تنظيم فاشل لرجال العصابات وهو عبارة عن         : لتنظيم اهلرمي   ا-١

وهكذا كل ما نزلت توسعة الشرحية وكل ما نزلت توسعة أكثر حىت تـصل أفـراد                ) مسؤلني التنظيم    ٣الذي حتته   
وهذا التنظيم ال يصلح إال لألحزاب السياسية مثل مجاعة اإلخوان يف مصر وغريهم من الذين ال حيتـاجون                  ، اتمع  

نك إذا أردت أن تتعرف على كافة هذا التنظيم مـن أولـه إىل آخـره            أنظيم  وسلبيات هذا الت  ، للقتال يف سبيل اهللا     
  .ستستطيع يف مدة قصرية جدا ألنك إذا مسكت رجل واحد بدأ يعطيك الذي فوقه وهكذا إىل أن تصل إىل األمري 

   )اخللية أوالعنقودي  (فأفضل تنظيم هلذا النوع من احلروب هو ما يسمى  بالتنظيم ##
  

  .خلية تتفرع عنها جمموعة وهذه اموعة تتفرع عنها جمموعة أخرى وهكذامعىن ذالك كل 
  .لذا مسيت خلية مبثل خلية الدم احلمراء يف جسم اإلنسان فهي كل ما اشتد  املرض لديها كل ما انفصلت عن بعض

  
  :فهي تتضح باملثال اآليت 

د منهم له جمموعة ختصه فهؤالء اموعة       كل واح ،  أشخاص وهؤالء اخلمسة     ٥أنت أمري خلية ولك نائب ولك أيضا        
وأفـراد اموعـة هـؤالء ال    ، يكون مبثابة أمري موعته  واليت كوا هذا الشخص الذي هو من دائرة اخللية لديك           

فهذا األمري هو الذي جنـدهم فـإذا        ، يعرفونك أنت رئيس هذه اخللية العليا فقط يعرفون األمري الذي جعلته عليهم             
  .ختفاء هم يقوم هذا األمري باإلحدأقبض على 

  
علم وفقك اهللا أن كل ما كثر أفراد اموعة كل ما ضعفت وكل ما قلت كل ما أصـبحت أقـوى وأسـرع     ا  و  #
  ..اخل السريع نتقال خف يف التنفيذ واإلأو
  
نه يعرف  أري  علم أن ما يفشل املهمات هي أن أفراد اموعة يعرفون أمريهم فليس من الداعي وال من الضرو                ا  و  #
  .من األمور الساذجة.. مسك ورقم جوالك وعنوان مرتلك وكم عندك من األوالد ومن هم أخوالك اخل أ

فإن كان من سؤال لـديهم  ،  فليس من الداعي أن يعرفون كل هذه التفاصيل    إذاًفقط أنت تثق فيهم وهم يثقون فيك        
  .فهو يكون عن تفاصيل العمل وعن اخلطة املتبعة
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 دورة حرب العصابات  

ا اكتملت هذه الشروط يف اموعة  تبدأ تنشطر منها جمموعة أخرى ال تعرف اموعة األوىل وهكـذا                  بعد ذالك إذ  
جمموعات له يكون ) خلية (  أمراء ويسمون مخسة خاليا وكل فرد أي ٥يصبح عندك يف حصيلتك أنت القائد األعلى   

  .ربعة البقية خاصة به ال يعرفها إال القائد األعلى ومن ينوبة فقط وهكذا الرجال األ
  
وهذا الوسيط حيمل مزايا متعددة وجنسيات     ،   مالحظة من األفضل هلذا األمري أن يكون بينه وبني اموعة وسيط              #

كثرية  فإذا قبض على اموعة فوراً ينتقل هذا الوسيط إىل بلدة أخرى ويعيش فيها جبنسية أخرى ويبقى هذا األمري يف          
  .  ونائبك وأمرائك يضاًيف أمان أ) القائد األعلى ( أي ) مكون هذه اخلاليا ( يضا وتبقى أنت أ، أمان ال يعرف 

  
فقد عوجلت بأـا ال  ، وهي من عوامل قوة العمل ونقطة الضعف هلذه اخللية،  تقسيمات٤ فهذه اخلاليا تنقسم إىل  #

  .جانبشد نقاط الضعف هذا أوهذه النقطة هي من ، ترتبط بأي خلية أخرى
نـك  أنك ال تعتمد ال على قوتك وال على عتادك وال على أي شيء إمنا اعتمـادك علـى             أ أخر حيث    بجانأما من   

  . تضرب العدو ضربات مباغتة حبسب الكيفية واملكان والزمان الذي تريد 
  
  . جلميع أفراد رجال العصابات جيب أن يعرفوا وجيب عليهم أال يتعدوا هذه اخلطوطة هناك خطوط رئيسي*

  :واحدة تتكون من أربع جمموعات وكل خلية لديك تكون نفس هذه اخلطوطاخللية ال
  :   اموعة األوىل

   ة القياد )١
  النائب) ٢ 
  .هي أن ختتار اهلدف وأن حتدد خطة اهلجوم وأن تربط بني بقية اموعات وهي اليت شكلت اخللية : مهمة القيادة 

  
فرد ألن كل ما كثرة كانت أضعف هلا وكل ما قلت صـارت             ) ٦٠(أو  ) ٣٠( وال يلزم أن تكون اخللية       :مالحظة *

  .أسهل يف تنفيذ املهام
  

 وإىل اخلربة وإىل املمارسة والعلـم،       ارجتالية  حتتاج هذه القيادة إىل احلزم وإىل الشجاعة أيضاً حتتاج إىل             :مزايا القيادة 
  .اخل..وهل اهلدف شرعي أو غري شرعي

  
  .ستطالعاإل:  اموعة الثانية

  :هذه اموعة لديها نوعانو
  استطالع عام) ١
  استطالع خاص) ٢
  
ستطالع وتقول احبثوا لنا عن هدف هذه مواصـفاته نريـد           تطلب جمموعة القيادة من جمموعة اإل     :   ستطالع العام اإل

  .ضرب العدو
  .فتبدأ بالبحث عن هذه املواصفات 
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 دورة حرب العصابات  

شجاع له ثقافة واسعة بإمكانه أن       يه ذكي حازم  شخص نب الباحث عن هذه املواصفات جيب أن يكون         :  مالحظة  #
  .يدخل يف أي جمال مث يأيت باملعلومات 

  
  .ستطالع وتأخذ املعلومات بدقة متناهية بعد أن حتدد جمموعة القيادة اهلدف تذهب إليه جمموعة اإل#
  .ستطالع علماً أن أطول مدة من مدد العمليات تأخذها جمموعة اإل#

  : طالع جتمع كل املعلومات عن هذا املكانستفإذا ذهبت جمموعة اإل
  : فمثالً 

  . خمارج الطوارئ،  املبىن خمارج املبىن واملداخلإرتفاع، عدد نقاط احلراسة، عدد املوظفني، عدد احلراس
  .نه جيمع املعلومات اليت تفيد بالعمليةأاملقصود 
م إن آخر شيء يرجع إىل القيـادة ملـف           أشهر امله  ١٠ شهر أو    ٢تنتهي مدة التحري سواء شهر واحد أو        ابعد ما   
  . كامل

،  مرة أخرى ويزاد يف املعلومات حسب طلـب القيـادة   رجعتتنظر هل املعلومات كافية وإال   افالقيادة تطلع عليه و   
مث حياولون الزيادة من املعلومـات حـسب   ، مسجل صوت ، كآمرة تصوير : وسائل أدق مثل   معهم  حينها يأخذون   

  . طلب القيادة 
  
  .عد ما تكتفي جمموعة القيادة من املعلومات تبدأ بوضع اخلطة على ضوء املعلومات ب#
  . فشل املعلومات يؤدي إىل فشل العملية  : مالحظة  *

، ستطالع ذهبوا للهدف وكتبوا أن مسك اجلدار هذا اهلدف نصف متر بعد ذالك وضع الالزم هلـا               جمموعة اإل  : فمثال
  ماذا مل يسقط؟ فل، وبعد أن فجر مل يسقط املبىن

  ؟!!ألم مل يأخذوا اجلدار احمليط باملبىن 
  اخل..لذا الدقة مطلوبة ، فيكتب هل اجلدار مسلح أم ال ، وهل يوجد خرسانات مدعمة باجلدار 

  
   : خذ مثاالً

س  ملا دخل إىل املبىن يف الدور السفلي قـا      هـ١٤١٤حتاد األوريب يف عام     الذي فجر بنك اإل    ) األخرس الرمزي  ( #
  .األعمدة ومسك اجلدران واملواد اليت يف اجلدار بطريقة حسابية

وهذا النوع يكون بعيد عن اجلدار  ،  بعد ذلك بنوا على هذه املعلومات ، وحدد نوع املتفجرات وأا تكون صدمية            *
 .ال مالصق له ، وهذا النوع كلما اقترب من اجلدار كان تأثريه أقل 

     .يف شاحنة مث أدخلوها ووقتوها مث خرجوا بعد ذلك انفجـر ومل يـسقط املـبىن            فحددوا نصف طن، وفعلن جعلوها      
   .!ملاذا ؟

  
  .رمحه اهللا ) حممد عطا (  وسبب ذلك أن اخلراسانات مل تكن مسلحة إمنا كانت فوالذية حىت بعث اهللا هلا البطل #

  .التخطيطستطالع ملفاً إىل جمموعة القيادة تبدأ ب إذاً بعد ما ترسل جمموعة اإل##
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  : مالحظة  #
  .من أهم األمور واليت ال تستطيع أن تقدر ما أنت عليه هي معرفة ما اهلدف من ذلك

لنكاية به وإحباط معنوياته أو اهلدف استرتافه، فال بد من وضع           اوهل اهلدف من العدو بث الرعب وإرهابه أو اهلدف          
  .هدف تصل إليه

  
مل يكن هدفهم كم القتلى ، وإال جعلوها يف وقت دوام املوظفني ، إمنا جعلوها             األخوة حينما ضربوا هذا الربج        #    

قبل الدوام ألن ااهدين يعلمون أم لن يستطيعوا إحصاء عدد القتلى ولن يظهر العدو العدد الصحيح ألم وحدهم                  
  .وهللا احلمد آالف قتيل ) ١٠٠٠٠( يعرفون العدد الصحيح ، واألصل يف عدد القتلى هو ما يعلوا على 

  
أن تصور العملية قبـل     ستطالع   فإذا أردت إظهار هزمية العدو أمام العامل فيجدر بك أن تطلب من جمموعة اإل              #    

  .وبعد التنفيذ
  
  .ستطالع هي، هل ميكن إيصال التجهيزات إىل هذه املنطقة أم ال؟ النقطة املهمة موعة اإل#    
  
  :جمموعة التجهيز: الثالثة وهي  بعد ذلك تأيت مهمة اموعة ##  

رجل يقتحمـون  ) ١٢(أن هذا املبىن حيتاج إىل : تقول :  ، بعدما يصل امللف إىل القيادة وحتدد اخلطة ، فمثالً     فمثالً
كيلو من املتفجرات ، وكل رجل لديه كالشن وثالث خمازن وثالث قنابل يدوية     ) ١٢(هذا املكان ، وكل رجل حيمل       

  .إذاً عندا متطلبات على األقل فيصبح 
    هذه املتطلبات ترسلها القيادة إىل جمموعة جتهيز ليعدوا هذه األمور وحيضروا سواًء خالل شهر واحد أو أربعة مىت 

  .ما توفرت هذه املعدات
  
 كذلك هل حيتاجوا يف هذه العملية  إىل سفٍر يذهب إليه ، إذاً فيطلب من جمموعة التجهيز أن حتـضر جـوازات                       #
مثالً يف احلي الفالين     ) معني يف مكان (رة ، بعد ذلك تقوم جمموعة التجهيز بوضع هذه املواد يف صندوق ميت أي               مزو

  .يف الفندق الفالين يف الدور الفالين يف الشقة الفالنية مث يعطوا املفتاح 
  .جيداًأو يسلموا هذه التجهيزات إىل القيادة أو تعطيها مباشرةً إىل املنفذين إن كنت تعرفهم 

  
  .تأيت اآلن مهمة اموعة الرابعة وهي التنفيذ* 

  .تذهب هذه اموعة إىل املكان املوجود فيه التجهيزات مث تنفذ حسب اخلطة مث بعد ذلك تسمي باهللا واهللا أكرب وتنفذ
  

  . قد حتتاج جمموعة التنفيذ إىل التعرف إىل املكان قبل العملية إن كان ذلك ممكن##
  
  :  مالحظة  *

قد يقوم شخص واحد بدورين أو أربعة أدوار من املقاتلني كما حصل من األخوة أسـأل اهللا أن يتقبلـهم يف عـداد                       
  ) . أنس الكندري –هلاجري ا( الشهداء 
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 دورة حرب العصابات  

 ، وكان   نيثناقتحموها اإل .يف الكويت    ) كافيال(جريح من األمريكان يف جزيرة    ) ٤٨(و) ٢٧( واستطاعوا أن يقتلوا    
الكندري حيمل ثالث كالشنات واآلخر اثنان ، دخلوا هذه اجلزيرة واألمريكان كـانوا يف وضـع                القائد البطل أنس    

  .طلقة وهللا احلمد ) ٢٤٠(متراً وكل واحد من األخوة أطلق ) ٣٠(سترخاء ، واملسافة اليت بني األخوة واألمريكان إ
  
رى وكل خليه واحدة ال تعرف اخلاليا        وهكذا تتشكل اخللية الواحدة، وكل جمموعة من هذه اخللية ال تعرف األخ            #

  .الباقية
  

وقد يكون أمري التجهيزات يف خلية واحدة أيضاً هو هو أمرياً يف خلية أخرى وهكذا تتوسع اخلاليا حىت تذيق العـدو                     
  ...الويالت

  
  

  احلمد هللا انتهى ،،،،،
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 دورة حرب العصابات  

  اخلامتة
  ...مة يف مصباح ذاتك وأشعلنا فتيل العزم يف دامس سويداك قد سكبنا زيت اهل- يا شبل العقيدة-فها حنن : وبعد 

 
  .إنك حبق شهم مهام، فيما كتب مث عزمت على العمل ، وأعملت فكرك ،  حني قلبت مقلتيك –هللا درك 

فنرجوك ال ، وتفاين مصعب ، وإقدام الرباء ، الد ومهة خ، حنن نرى فيك غرية عمر ، إننا وحبق نتفرس فيك اخلري 
  .ختيب ظننا فيك 

وإن كنا قد أمتعنا نظرك وفكرك مبا قرأت إال أننا يف الوقت نفسه قد ألقينا على عاتقك بل على كل جوارحك محال 
ترددت يف  - كنفسك–وتأىب محله األرض والسماوات إال أن نفسا كبرية مؤمنة ، تنوأ عن محله اجلبال الراسيات 

، ربك أن طريقنا هذا طويل جد طويل خنوإنا ، جنباا آيات التوبة واألنفال لن تعجز بإذن خالقها عن حتمل هذا وأكثر 
، )) دار األبطال(( قد يكون يف أوله السجن ، وأنه يقطع بالعزمات ال باخلطوات وباهلمم العوايل ال بالكالم اخلايل 

   ... والسبعني حوريةاإلثننيحاب إال أن يف آخره معانقة ورمبا يف وسطه ختلي األهل واألص
  : فبسم اهللا –تنتظر منك بعد أن قرأت وعلمت أن تبدأ العمل : وإن أمتك املكلومة 

  ...خذ معول التغيري وانقض به جدار اهلوان
  ...وأرسل سهام العزة يف كبد الذل

  كنيأبداً لن أست .. أبداً لن أستكني: واصرخ يف وادي اهلزمية 
  

  :وأخرياً
 يرمحـك  –   فقم إىل استعماله، وأحسن من معناه استعماله     ، وأحسن منه معناه    ،  حسن    كتبناه لك من الكالمٍ    اإن م 
  : –  اهللا

 
 

  ...ل يا شهيد املستقب.. وأبلغ سالمي حلمزة بن عبد املطلب وإخوانه الشهداء 
  كتبه 

   فضيلة الشيخ 

  املهدار
  هـ٢٤/٩/١٤٢٥
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